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 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання 
економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на 
розумінні та наданні підтримки органам державного управління  щодо їх реагування на нові процеси і 
проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується  на інформації, щодо 
проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду 
реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої практики і роботи з 
координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, 
Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, 
Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика 
Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР.   
www.oecd.org 

 ПРОЕКТ: ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Проект ОЕСР буде працювати до 2018 року й має на меті надати підтримку реалізації органами 
державного управління України реформ у сфері децентралізації та зміцнити інституції державного 
управління на загальнонаціональному й регіональному рівнях по всій країні. У тісній співпраці з 
Урядом України, цей проект реалізують Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку разом 
із Програмою ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії». Проект фінансується спільно Європейським 
Союзом та органами державного управління Чеської Республіки, Фландрії (Бельгія) і Польщі. 

oe.cd/UADecentralisation 
 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті 
прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання 
економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 
Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) та у Східній Європі й на Південному 
Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). Програма є 
складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує  Секретаріат з глобальних відносин у 
тісному співробітництві із спеціалізованими експертними підрозділами ОЕСР.    

www.oecd.org/eurasia  

 

 КОМІТЕТ ОЕСР З ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку (RDPC) був створений у 1999 році з метою 
визначати характер проблем територій і надавати допомогу органам державного управління, націлену 
на оцінку та вдосконалення територіальної політики.  Сьогодні в рамках своїх повноважень Комітет 
прагне служити головним міжнародним форумом розробників політики на високому рівні для 
визначення, обговорення, розроблення та розповсюдження бачення політики щодо регіонального 
розвитку як багаторівневої, мультисекторної, інноваційної політики, яка відображає місцеві 
особливості та спирається на доказову базу. Комітет шукає шляхи підвищення рівня благополуччя й 
якості життя в усіх типах регіонів, як в містах, так і в сільській місцевості,  а також прагне 
вдосконалювати свій інтелектуальний внесок у політику на загальнонаціональному рівні та у 
формування більш інклюзивного й життєздатного суспільства. 
www.oecd.org/regional  
  

http://www.oecd.org/
http://oe.cd/UADecentralisation
http://www.oecd.org/eurasia
http://www.oecd.org/regional/
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД 

На семінарі буде обговорено можливості та стратегії, які регіони, що переживають процес 
промислового переходу, можуть використати для сприяння створенню робочих місць та місцевого 
розвитку. Метою є допомогти місцевим урядам краще зрозуміти, як управляти технологічними 
змінами та деіндустріалізацією, а також визначити прогалини у своїх поточних підходах до управління 
промисловим переходом. Учасники обговорюватимуть політику та інструменти, які місцеві органи 
влади мають у своєму розпорядженні для підвищення зайнятості, розвитку перспективних 
можливостей для створення робочих місць та розширення інноваційних стратегій для поширення 
нових технологій та ідей. Семінар також включатиме дискусії щодо того, як забезпечити перехід до 
низьковуглецевої енергетики та використати наявні можливості, а також як стимулювати 
підприємництво та заохочувати фінансування молодих підприємств з високим рівнем економічного 
зростання. Особливу увагу буде приділено управлінню цим процесом завдяки активному залученню 
приватного сектору та громадянського суспільства. 

Цей семінар є сьомим з низки заходів, що проводиться з залученням українських державних та 
місцевих посадових осіб в рамках проекту ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні». Цей семінар 
сприятиме обговоренню та обміну досвідом з країнами-членами ОЕСР, а також подальшому 
зміцненню можливостей державних та місцевих інституцій в Україні. 

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад на українську та англійську мови.  

 

 УЧАСНИКИ 

Цільовою аудиторією є представники міст, новостворених  громад та інші зацікавлені в децентралізації 
учасники з Харкова та прилеглих територій. Очікується присутність керівників регіональних офісів 
реформ та бізнес-асоціацій Харкова. Будуть запрошені представники науково-дослідних центрів, 
технологічних парків та інших навчальних закладів. Представники центральної адміністрації, які беруть 
участь у реформі децентралізації, включаючи компетентні міністерства, а саме Міністерство 
регіонального розвитку та інші відповідні національні установи, будуть також запрошені для участі в 
обговореннях. 

Семінар збире приблизно 50 учасників, що дозволить забезпечити обмін думками та досвідом між 
українськими зацікавленими сторонами та експертами ОЕСР. Також будуть запрошені інші міжнародні 
донори та установи, які активно працюють у реформі децентралізації. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Участь в семінарі безкоштовна, але реєстрація є обов'язковою. Якщо Ви бажаєте взяти участь, будь 
ласка, зв'яжіться з місцевим консультантом ОЕСР в Україні, паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com), до Понеділок, 14 травня 2018 року. 

 

 

http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-decentralisation-ukraine.htm
mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com
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ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Роль місцевої влади у підтримці промислового переходу 

Готель Reikartz (Вул. Садова, 4) 

Харків, Україна ● Четвер, 17 травня 2018 

Модератор: пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Децентралізації, державних 
інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

9:00-9:30 Реєстрація та вітальна кава 

9:30-10:00 Привітання та вступне слово  

● пан Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної 
адміністрації 

● пані Вікторія  Грецька-Миргородська, Заступник директора Департаменту 
начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

● пан Бенедикт Херманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні 

● пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 

10:00-10:45 Вступ 

● пані Сандра Ханніг, аналітик з питань політики, відділ політики та аналізу 
підприємництва, ОЕСР 

Презентація досвіду ОЕСР щодо ролі місцевих органів влади у підтримці 
промислового переходу для регіонального розвитку 

Питання та відповіді  

10:45-11:00 Перерва на каву 
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11:00-12:30 Сесія 1:  Визначення та планування майбутніх робочих місць 

● пані Маргарета Ніколовська, спеціаліст з питань політики і систем 
професійного навчання, Європейський навчальний фонд  

● пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 

● пан Боярунець Андрій, Департамент промислової політики, Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі України 

● пан Олександр Колесніков, перший заступник голови об’єднання організацій 
роботодавців Харківської області «Граніт»  

● пан Леонід Рубаненко, член Ради Федерації роботодавців України 

Питання для обговорення: 

‒ Як місцеві органи влади можуть бути краще підготовлені до промислового 
спаду та ліквідації старих робочих місць? 

‒ Як регіони можуть скористатися новими можливостями для створення робочих 
місць, які можуть виникнути в результаті технологічних змін? 

‒ Як регіональна політика може допомогти уникнути соціальної ізоляції в 
регіонах промислового переходу та забезпечити рівний доступ до освіти, 
робочих місць та інвестиційних можливостей? 

12:30-14:00 Перерва на обід  

14:00-15:30 Сесія  2:  Сприяння поширенню інновацій та знань на місцевому рівні 

● пан Білл О'Горман, директор з досліджень, Центр розвитку підприємництва та 
регіональної економіки, Інститут технологій Уотерфорда, Ірландія 

● пан Віталій Грига, старший науковий співробітник відділу інноваційної 
політики, економіки та організації високих технологій Національної академії 
наук України 

● пані Вікторія  Грецька-Миргородська, Заступник директора Департаменту 

начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  

Питання для обговорення : 

‒ Як регіони можуть залучати інвестиції для заохочення інновацій та 
промислової модернізації? 

‒ Як регіональна інноваційна політика може сприяти передачі знань, прийняттю 
нових процесів та поширенню технологій? 

‒ Що можуть зробити політики для оновлення системи освіти, підвищення 
кваліфікації робочої сили та сприяння розвитку підприємницької культури? 

15:30-15:45 Перерва на каву 
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15:45-17:15 Сесія 3: Сприяння підприємництву та мобілізації приватного сектору 

● пан Джібран Пунтакі, аналітик з питань політики, програма Євразія, ОЕСР 

● пані Ніно Даменія, експерт, команда підтримки реформ, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України 

● пан Михайло Фатєєв, заступник міського голови, директор Департаменту 
економіки та комунального майна, Харків 

● пан Едуард Рубін, директор компанії «Telesens International Ltd.» 

● пан Микола Наркізов, Харківський офіс Асоціації Міст України 

Питання для обговорення : 

‒ Що регіони можуть зробити для того, щоб молоді підприємства з високим 
рівнем економічного зростання отримували необхідне фінансування та щоб 
інвестиції не були ускладнені надмірно стримуючими нормативними актами 
чи бюрократизмом? 

‒ Що регіони можуть зробити, щоб сприяти швидкому успішному та 
динамічному розвитку підприємств? 

‒ Який найкращий спосіб пов'язати приватний сектор з університетами та 
дослідницькими центрами, щоб забезпечити адаптацію інноваційної 
екосистеми до потреб приватного сектору? 

17:15-17:30 Висновки та заключні коментарі  

● пан Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної 
адміністрації 

● пан Бенедикт Херманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні 

● пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У 

ПІДТРИМУВАННІ ПРОМИСЛОВОГО 

РОЗВИТКУ 

Сандра Ханніг 
Політичний аналітик 
Відділ із питань підприємницької політики та аналізу  
Центр ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст (CFE) 

Харків, Україна, 17 травня 2018 року 

1. Промисловий розвиток і підприємництво  

 

2. Активізатори й перешкоди розвитку 
місцевих підприємницьких екосистем 

 

3. Найважливіші напрямки місцевої 
політики: приклади з практики ОЕСР 

 

4. Основні висновки 

 

 

 

Порядок денний 



 

Промисловий розвиток на 
регіональному рівні 

Структурні зміни є ключовим чинником регіонального розвитку 

Конкурентоспроможні
сть на місцевому рівні 

• Заробітна плата 

• Продуктивність 

• Зростання рівня 
зайнятості 

• Здатність до 
відновлення 

Пристосовність 
 

• Зміни в характері 
виробництва  

• Глобальні 
тенденції: 
глобалізація і 
технології 

Підприємницька 
діяльність 

 

• Створення нових 
підприємств  

• Виживання нових 
фірм 

• Зростання рівня 
зайнятості у нових 
фірмах 



Можливості для промислового 
розвитку на місцевому рівні 

Історія має значення! Зміни мають значення! Майбутнє має значення! 

Джерело: Grillitsch and Sotarauta, 2018 

Минуле   Теперішнє               Майбутнє 

Наявні структури   Чинники змін          Припущення про варіанти майбутнього 
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Підприємці є головними вісниками 
змін.  

 
Підприємництво є основним рушієм модернізації та змін в 
економіці (Hebert and Link 2006): 
Schumpeter: підприємець відіграє особливо важливу роль у 
стимулюванні змін в економіці, оскільки він або вона змінюють наявні 
економічні структури шляхом запровадження інновацій, що порушує 
ринкову рівновагу.  
 
 

 
 
Згадування в літературі. Малі підприємства і стартапи відіграють важливу 
роль у:  

– розробці технологічних інновацій (Baumol, 2000, Audretsch, 2002, 
Schneider and Veugelers, 2010) 

– сприянні інноваціям та підвищенню продуктивності (Agion et al, 2004, 
2009) 

– загалом стимулюванні зростання продуктивності та рівня зайнятості 
(Fritsch and Mueller, 2004, Andersson et al, 2013) 

 
 



• Структурні зміни 
відбуваються постійно 

 

 

 

 Роль політики 

Розгляд питання в контексті 
регіонального розвитку 

Рамкові 
умови 

(Креативні) 
Навички 

Структурні 
зміни 

Соціальний 
капітал 

Урбанізація 

Комплексність 

Цільові 
місцеві 

політики  



1. Що сприяє і що заважає промисловій 
диверсифікації в містах і регіонах та 
якими можуть бути рушії 
підприємницької політики?  

 

2. Які заходи політики й процедури 
залучення зацікавлених сторін 
розробляються для сприяння 
становленню нових промислових галузей 
і наскільки вони ефективні?  

 

Два основні запитання в цьому 
контексті 

Які процеси могли би сприяти 
становленню нових промислових 
галузей?  

Підприємництво 

Обмін знаннями 

   Потенціал політики 

•Стартапи, спінофи 
•Розширення 
•Підприємницька діяльність у великих 
компаніях 
•Залучення інвестицій 

•Створення знань у ВНЗ, компаніях 
•Інноваційна співпраця 
•Обмін знаннями й досвідом між галузями 

•Виявлення можливостей для диверсифікації 
•Доступ до національної політики, її скеровування та 
інтеграція 
•Налагодження взаємодії між зацікавленими 
сторонами 
•Попередження зацикленості на існуючих інтересах 

    Навички 

•База навичок (широка/вузька) 
•Працівники МСП і великих фірм із 
підприємницькими навичками 
•Мобільність трудових ресурсів 



 
Інституційна підтримка підприємництва на 
регіональному рівні важлива для підвищення 
ефективності підприємницької діяльності 

 Відносна легкість започаткування бізнесу позитивно й істотно впливає на 
показник відкриття нових фірм, незалежно від галузі та розміру бізнесу (графік 
зліва) 

 Рівень сприйняття корупції в бізнесі негативно й істотно впливає на показник 
виходу фірм на ринок, незалежно від галузі та розміру бізнесу (графік справа) 

Примітка: Співвідношення між середніми показниками відкриття нових фірм-роботодавців із розбивкою за регіонами у період із 2008 до 
2015 року (чи до останнього року, за які доступні дані) і відповідями регіонів у рамках всесвітнього опитування, проведеного Інститутом 
Геллапа (7 хвиль опитування у 2008–2015 роках). Запитання в рамках всесвітнього опитування, проведеного Інститутом Геллапа: 
«Проблема корупції в бізнесі у (регіон) поширена чи не поширена?» (Так=1, Ні=0); «У створених державною умовах легко чи важко 
започаткувати бізнес?» (1=Легко, 2=Важко). Джерела: OECD(2017) Regional Business Demography (база даних); Gallup World Poll (2008–
2015). 
 

Чи легко у створених державною умовах започаткувати бізнес?  Чи поширена проблема корупції в бізнесі? 

Ствердна відповідь (%) Ствердна відповідь (%) 
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У регіонах із вищими рівнями розвитку НДДКР і 
зайнятості у сфері наукоємних послуг 
підприємництво розвинутіше  

Примітка: графіки залишків, метод регресійного аналізу «метод найменших квадратів». Залежна змінна — показник 
появи нових фірм як частка від усіх фірм (поява мінус закриття). Пояснювальні змінні з’являються з року t-1, тобто за 
рік до вивчення появи нових фірм. Розглядається також фіксований ефект країна*рік за роки 2008–2014. Похибки 
згруповані на рівні країн. Джерело: OECD (2017) Regional business demography (база даних); OECD (2017) Regional 
Database 

 На варіювання показників бізнесу в межах країни/року позитивно й істотно впливає 
частка НДДКР, проведених регіональними ВНЗ (графік зліва) 

  На варіювання показників бізнесу в межах країни/року позитивно й істотно впливає 
частка регіональної робочої сили, залученої до надання наукоємних послуг  

Нові фірми, всі галузі Нові фірми, всі галузі 
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Можливі перешкоди на місцевому 
рівні 

 
 
.  
 
 

 Брак інвестицій у розробки й інновації у нових галузях. 

 Брак мереж за участі фірм і дослідних організацій у здійсненні 
пов’язаних видів діяльності; низька мобільність трудових ресурсів 
фірм.   

 Низька спроможність робочої сили і фірм засвоювати нові 
знання й користуватися наявними можливостями. 

 Перешкоди утворенню нових фірм, наприклад, брак місцевого 
фінансування, культури підприємництва або 
підприємницьких навичок. 

 Відсутність зв’язку між вивченням місцевої бази знань і 
користуванням нею. 

 Місцеві політики підтримують лише існуючі галузі 
промисловості та інтереси. 

 Уряду бракує інформації про потенційні нові галузі 
промисловості і про необхідність розробки нових пакетів політики. 

 

Мапа місцевої підприємницької 
екосистеми 

Можливі перешкоди розвитку місцевої екосистеми 

Культура 
підприємни-

цтва 

Комуніка-
ційна 

інфраструк-
тура  

Регулю-
вання 

бізнесу 

Фінансу-
вання 

Створення 
знань 

Обмін 
знаннями та 
їх засвоєння 

Навички і 
мобільність 

трудових 
ресурсів 

Можливий вплив на промислову диверсифікацію на 
місцевому рівні 

Інноваційні 
стартапи Розширення  Інновації МСП 

Вплив на місцеве підприємництво та інновації 

Інновації 
великих фірм 

Потенціал 
політики 

Дані та 
оцінювання 

Співробітництво 

Промислова структура місцевості (спеціалізації — 
диверсифікованість) 

Координація 

Перешкоди 
диверсифікації 
 
 
 
 
 
 
 

Одноманітна 
база знань 

Зацикленість 



 
 
.  
 
 

Заходи у сферах підприємництва, інновацій і 
розвитку навичок, спрямовані на:  

1. Сприяння колективному навчанню на регіональному 
рівні. 

2. Інвестування в пов’язані широкі можливості.  

3. Пристосування місцевих ресурсів і компетенцій.  

Методології вироблення політики, що забезпечують:  

1. Картування та оприлюднення нових можливостей у 
галузі та виявлення перешкод. 

2. Координацію зацікавлених сторін і сприяння 
реалізації спільних проектів. 

3. Об’єднання місцевих політик у спільні пакети.  

Яким чином політика може сприяти появі 
нових і розвитку вже існуючих галузей 
промисловості?  

• Бачення економічного розвитку 
• Раціональна спеціалізація 

Місцева промислова 
стратегія 

• Норми, дозволи 
• Місцева культура підприємництва 

Місцеве бізнес-
середовище 

• Позики, гранти 
• Фінансування молодих фірм і тих, що швидко 

розвиваються 

Доступ до 
фінансування 

• Підтримка й консультування 
• Технологічні парки, наукові парки 

Доступ до неправової 
підтримки 

• Галузеві та міжгалузеві мережі 
• Місцеві й глобальні мережі Мережі 

Найважливіші напрямки місцевої 
політики 



1. Систематичне дослідження процесів, які 
забезпечують промислову диверсифікацію 
на місцевому рівні. 

2. Визначення й аналіз проблем.  

3. Усвідомлення підходів до вироблення 
місцевої промислової політики, які нині 
еволюціонують. 

4. Розробка пакету політик, необхідних для 
вирішення проблем. 

 

Що пропонує нова діяльність ОЕСР у 
напрямку підтримки нових галузей 
промисловості на місцевому рівні? 

Вивчення відмінностей між наявними місцевими 
умовами. 

Місцева підприємницька екосистема та її 
вплив на промислову диверсифікацію 

 

a. Поморське воєводство, Польща 

b. Ковентрі та Ворикшир, 
Великобританія 

Результати вивчення прикладів із практики  



 

 

Поморське воєводство, Польща  
Активізатори й перешкоди розвитку 

АКТИВІЗАТОРИ РОЗВИТКУ 

• Інфраструктура підтримки великих підприємств — фінансування інкубаторів, 
акселераторів, наукових парків, стартапів. 

• Хороший показник виникнення стартапів — найбільшою проблемою є 
розширення. 

• Лідерство біотехнологічних підприємств створило умови для утворення кластеру 
на ранній стадії. 

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ 

• Адміністративні перешкоди для створення підприємницького університету.  

• Брак фінансування для розширення. 

• Невибіркова стратегія щодо залучення інвестицій. 

• Існування певних зв’язків між великими фірмами та певними університетами, але 
недостатня взаємодія з МСП. 

• МСП бракує навичок та управлінських практик для інновацій. 

• Брак простору для потенційної спеціалізації в майбутньому (наприклад, ІТ, 
біотехнології) — зарано звужувати спеціалізацію? 

ЛК і 
навички 

Поморське воєводство — проблеми 
та можливості (1/2) 

ПІІ 

Проблема: У Поморському воєводстві існує проблема не 
стільки безробіття, скільки неповного використання 

робочих ресурсів,  недостатнього інвестування в підвищення 
кваліфікації працівників у сфері аудсорсингу бізнес-

процесів. 
Можливість: працівники здатні виконувати складнішу 

роботу, ПІІ необхідно адаптувати до наявної бази навичок.  

Проблеми: відсутність стратегічної орієнтації ПІІ в 
Поморському воєводстві у Польщі, зосередженість на 
кількості, а не на раціональній спеціалізації 
Можливість: більш стратегічне приваблення ПІІ. 

 



Місцеві 
системи 

підприєм-
ництва та 
інновацій 

Зв’язки між 
університе-

тами та 
промислові-

стю 

Поморське воєводство — проблеми 
та можливості (2/2) 

Проблема: мало зв’язків між університетами і 
промисловістю, вони переважно існують лише між деякими 
великими компаніями та університетами (зокрема Lotus та 

Intel), проблеми з регулюванням і довірою. 
Можливості: Інноваційні ваучери та програми стажування, 

розвиток потенціалу у фірмах для підвищення спроможності 
засвоювати нові знання. 

Проблема: У Гданську та загалом у Поморському воєводстві 
більшість великих фірм ще не інтегровані в регіональну 

економіку, а зв’язки з малими фірмами недостатньо 
розвинені. 

Можливість: Великі фірми можуть співпрацювати з МСП не 
лише як ланки в ланцюгу постачання, але і як регіональні 
зацікавлені сторони, що здатні сприяти ширшій підтримці 

інноваційної платформи, мережі та обміну інформацією 
через виробників політики. 

 

• Ковентрі та Ворікшир: глобальний промисловий центр у 
серці Англії, оснований на присутності Jaguar Land Rover. 

• Вражаюче відродження в середині 2000-х, поточне 
перетворення сектору. 

• Ключові чинники успіху: нішова спеціалізація, потужні 
інвестиції в НДДКР, ефективна підприємницька діяльність 
усередині великих організацій, диверсифікація компаній, 
потужні зв’язки між університетами й промисловістю. 

• Формування перехідного підприємництва, що підтримує 
оновлення місцевої економіки: Програма JLR зі створення 
високотехнологічного інкубатора та залучення венчурного 
капіталу. 

• Не розв’язані проблеми: як забезпечити ефект переливу на 
місцевому рівні у «довгий хвіст» низькопродуктивних МСП?  

Ковентрі та Ворікшир: Трансформація 
автомобільного кластеру 



• Для підтримки обміну знаннями на місцевому рівні були 
розробленні численні політичні ініціативи: 
Високоприбуткова промислова катапульта, науковий та 
інноваційний аудит, центр економічного зростання КВ. 

 

• Було затверджено місцеву стратегію розвитку навичок. 

 

• Вісім тематичних комітетів, що координуються 
співтовариством місцевих підприємств, забезпечують 
врахування інтересів приватного сектору під час 
визначення основних місцевих потреб.  

Ковентрі та Ворікшир: роль 
співтовариства місцевих підприємств 

Висновки: три основні функції 
місцевого уряду 

Інформація: 

• Формування бачення 
економічного розвитку 
та визначення 
раціональної 
спеціалізації 

Підтримка: 

• Розбудова та 
зміцнення 
місцевої 
підприємницької 
екосистеми  

Зв’язки: 

• Зміцнення зв’язків 
для посилення 
ефекту переливу 



Дякую за увагу! 

• Які існують політики на підтримку зростання 
нових галузей промисловості на місцевому 
рівні? Які існують політичні інновації?  

• Які існують труднощі й проблеми, пов’язані з 
підтримкою нових галузей промисловості на 
місцевому рівні?  

• Які з існуючих важелів політики можуть 
стати найефективнішими для підтримки 
промислової диверсифікації на місцевому 
рівні?  

• Яким чином можна сприяти подальшій 
промисловій диверсифікації?  

 

Можливі питання для обговорення 



ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНІХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

 
МАРГАРЕТА НІКОЛОВСКА,     
СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ПОЛІТИК І СИСТЕМ ПОН 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: УКРАЇНА ТА АЗЕРБАЙДЖАН   

 

1. Яким чином субнаціональні органи влади можуть краще  
підготуватися до промислового спаду та знищення старих робочих місць? 
 

2. Яким чином регіони можуть скористатися перевагами появи  
робочих місць у результаті змін у технологічній/економічній  
сферах? 

3. Яким чином регіональна політика може сприяти попередженню  
соціальної ексклюзії в регіонах, де промисловість іще тільки  
розвивається, та забезпечити рівний доступ до освіти,  
працевлаштування та інвестицій? 
 

2 

 
Ключові питання:  
Визначення та планування майбутніх робочих місць   



• Агентство Європейського Союзу 
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ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
ФОНД ОСВІТИ (ЄФО)? 

Мета — перетворити професійно-технічну освіту та 
навчання у країнах-партнерах на стимул до навчання 
 впродовж життя та сталого розвитку,  
приділяючи особливу увагу розвитку 
конкурентоспроможності  
та соціальній згуртованості. 

ЄФО бере участь  
в аналітичній роботі та 
сприянні розвитку 
 і керується 
 принципами політики ЄС. 

ЄФО має центр у Турині, ІТАЛІЯ 
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ПІВДЕННО-СХІДНА  
ЄВРОПА 
 І ТУРЕЧЧИНА 

Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Колишня Югославська Республіка 
Македонія, Косово, Чорногорія, 
Сербія і Туреччина 

ПІВДЕННЕ І СХІДНЕ 
СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я 
  

Алжир, Єгипет, Ізраїль,  
Йорданія, Ліван, Лівія, 
Марокко, Палестина,  
Сирія і Туніс 

СХІДНА ЄВРОПА 

Вірменія, Азербайджан, 
Білорусь, Грузія,  
Молдова, Росія та Україна  

ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ   

Казахстан, Киргизстан, 
Таджикістан, 
Туркменістан  
та Узбекистан 



Удосконалення  
навичок 

Підвищення  
профпридатності 

Забезпечення 
ефективності систем 
для всіх 

Сприяння співпраці 
між країнами-сусідами 
ЄС 

• Цифрове й онлайн-
навчання 

• Кваліфікації 
• Підготовка 

вчителів/тренерів 
• Навчання без 

відриву від 
виробництва 

• Професійна 
орієнтація 

• Підвищення 
профпридатності 
молоді 

• Жіноче й молодіжне 
підприємництво 

• Навчання 
підприємництву 

• Оцінювання закону 
про малий бізнес 

• Підприємницькі 
навички 

• Управління 
• Аналіз політики 
• Моніторинг 

прогресу 
(Туринський процес) 

• Фінансування 

• Підтримка 
Представництв ЄС 

• Надання 
консультацій щодо 
розробки політик ЄС 

• Підтримка інституцій 
ЄС 

• Управління 
відносинами з 
міжнародними 
донорами 
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Тенденції, що істотно впливають на майбутні робочі місця 

Промисловість  

• Економіка 
програм для 

мобільних 
телефонів 

• Глобалізація 

• Конкурентні 
ринки 

• Розумна 
логістика 

• тощо 

Суспільство 

• Старіюче 
населення  

• Мобільність 
молоді 

(безробіття, 
відтік 

інтелектуалів) 

• Урбанізація  

• тощо 

 

Наука й 
технології  

• Великі дані 

• Штучний 
інтелект 

• Розумні 
системи  

• Біометрика 

• тощо 

Безпека 

Довкілля 
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• Навчання впродовж життя в поєднанні з визнанням набутих компетенцій, навичок, знань і досвіду є 
найефективнішим механізмом пристосування навичок громадян до нових викликів, сприяння позитивним 
зрушенням, збільшенню та покращенню якості робочих місць.  

 

• Допомагаючи людям пристосовуватися до змін, навчання впродовж життя також відіграє ключову роль у 
сприянні соціальній згуртованості та інклюзії.  

 

• Розширення спроможності та підвищення ефективності систем освіти та навчання для забезпечення 
високоякісних і привабливих навчальних можливостей, спрямованих на задоволення потреб працівників і 
роботодавців. 

 

• Планування нових навичок і робочих місць, визнання того, що підходи й методики прогнозування й 
забезпечення відповідності навичок наявних потребам можуть допомогти створити кваліфіковану робочу 
силу із правильним набором навичок, які б відповідали потребам ринку праці. 

 

«Нові навички для нових робочих місць» 
ЄВРОПА 2020 

Порівняння наявних і затребуваних навичок: 
визначення невідповідності здобутих навичок 
наявним потребам є складним завданням    

Невідповідність здобутих навичок наявним потребам ринку праці можна 
визначити шляхом порівняння попиту й пропозиції на цьому ринку. Таке 
порівняння провести нелегко, оскільки:  

 
• дані про попит і пропозицію щодо навичок часто надходять із різних джерел;  
• професійні й освітні стандарти визначають різну класифікацію статистичних одиниць на 

основі різних критеріїв (наприклад, Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED), 
Міжнародна стандартна класифікація професій (ISCO));  

• у даних про попит і пропозицію використовуються різні критерії вимірювання навичок;  
• не існує 100% відповідності між робочими місцями й професіями;  
• тощо. 

 
Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs (Посібник ЄФО, Європейського центру розвитку професійної освіти (CEDEFOP) 
та Міжнародної організації праці (МОП) з прогнозування навичок і робочих місць і забезпечення відповідності між ними)  
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Дані ринку праці для прогнозування і забезпечення 
відповідності: Яким чином регіони можуть вирішити 
проблему невідповідності між робочими місцями й 
навичками?  

Три основні функції: 
• Дані ринку праці використовуються для проведення аналізу ринку праці:  Що таке аналіз 

ринку праці на регіональному рівні? 
• Дані ринку праці використовуються для моніторингу політик щодо зайнятості і праці та 

відповідного звітування:  Що це означає для регіонального управління?  
• Дані ринку праці можуть бути структуровані для надання інформації, яка була би корисною для 

низки стейкхолдерів:  Чому ці стейкхолдери на регіональному рівні?  
 
Три основні компоненти:  

• Збирання та зведення даних та інформації  
• Аналітична робота, використовувані інструменти й методики 
• Інституційні механізми та мережі 

Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs 

Джерела та інструменти для опрацювання даних, 
що використовуються для аналізу наявних, 
затребуваних навичок і невідповідності між ними 
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A. Стандартна 
статистика, корисна 
для аналізу навичок 

  B. Джерела 
даних про 
навички 

  C. Додаткові 
джерела даних 

• Опитування 
домогосподарств про 
робочу силу (та інші 
опитування)  

• Служби зайнятості: вакансії 
та резюме 

• Статистика підприємств 
 

• Освітня статистика 
 

• Переписи 
• Інші адміністративні дані 

(податки, соціальний 
захист) 

  
 
 

• Збирання 
статистичних 
даних про навички 
 від підприємств 
 
 

• Опитування серед 
випускників 
 
 

• Кількісні дані про  
навички 

   

• Прогнозування попиту 
й пропозиції на ринку 
праці 

 
• Міжнародні бази даних 
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Індикатори, на яких ґрунтуються дані ринку праці та які є важливими для 
розуміння співвідношення між робочими місцями й навичками: попит, 
пропозиція, невідповідність між ними (1) 

Приклад — попит: Зайнятість за професіями, вікова група 15–70 (%) 
  
 Низькокваліфіковані професії 

Оператори установок і машин та монтажники 

Кваліфіковані працівники, що використовують 
спеціальний інструментарій 

Кваліфіковані працівники у галузях сільського 
господарства, лісівництва, рибальства та рибництва 

Працівники сфери послуг і торгівлі 

Технічний персонал 

Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs 
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Індикатори, на яких ґрунтуються дані ринку праці та які є важливими для 
розуміння співвідношення між робочими місцями й навичками: попит, 
пропозиція, невідповідність між ними (2)  

Приклад — пропозиція: Здобуття технічної та професійно-технічної освіти 
за напрямками навчання, 2011 (%) 
  
  
 Промисловість 

Сільське господарство 

Транспорт 

Комунікації 

Будівництво 

Торгівля 

Споживчі послуги 

Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs 
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Індикатори, на яких ґрунтуються дані ринку праці та які є важливими 
для розуміння співвідношення між робочими місцями й навичками: 
попит, пропозиція, невідповідність між ними (3) 
Приклад — невідповідність попиту й пропозиції: Рівень безробіття, за рівнем освіти та 
статтю (2012), вікова група 15–70 (%) 

Жінки Усього Чоловіки 

Р
ів

ен
ь 

б
ез

р
о

б
іт

тя
 (

%
) 

Базова 
вища 
освіта 

(бакалавр) 

Початкова 
загальна 
освіта чи 
нижчий 
рівень 
освіти 

Повна 
вища 
освіта 

Повна 
середня 
загальна 

освіта 

Базова 
загальна 

освіта 

Усього Неповна 
вища освіта 

Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs 
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Приклади вакансій, для яких складно знайти відповідних 
кандидатів/існує обмежене коло кандидатів із 
відповідною кваліфікацією 

Індикатори • частка вакансій, для яких складно знайти відповідних кандидатів 

• причини складності знайти відповідних кандидатів для заповнення 
вакансій 

• частка вакансій, для яких існує обмежене коло кандидатів із відповідною 
кваліфікацією 

• перелік (10 основних) професій, у яких складно заповнювати вакансії 
Джерела даних • збирання статистичних даних про навички від підприємств 

• міжнародні опитування, наприклад, дослідження Manpower Talent 
Shortage Survey 

Тлумачення.  Індикатор надає інформацію про сприйняття роботодавцями дефіциту кваліфікованих 
кадрів, який вони спостерігають у процесі підбору персоналу. 

Джерелом може бути регіональне дослідження затребуваних серед роботодавців навичок. 

Основні причини: надто висока конкуренція з іншими роботодавцями, брак можливостей для 

застосування необхідних навичок та брак досвіду.  

Це вказує на те, що дефіцит кваліфікованих кадрів є серйозною проблемою.  

Джерело: ETF CEDEFOP ILO Guide to anticipating and matching skills and jobs 



Структура на регіональному рівні:  
приклад можливого підходу 

Регіональна рада з питань ПОН/навичок  

Інститути соціально-
економічних 
досліджень Експерти з прогнозування 

затребуваних навичок у 
різних галузях 

Відділи з питань навичок і 
ринків праці, що займаються 

дослідженням тенденцій, 
аналізом і прогнозуванням Надавачі послуг 

ПОН 

Галузеві дослідження, 
актуальні для регіону 

Регіональні форуми для 
роботодавців на теми, 
пов’язані з навичками  
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ЗАСТОСУВАННЯ НАВИЧОК: ОРІЄНТОВАНІСТЬ НА 
МАЙБУТНЄ 
 ПРИКЛАДИ НАПРЯМКІВ ПОЛІТИКИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯМ НАВИЧОК, У 
ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС 

Напрямок політики Приклади держав-членів 

Навчальні програми у сфері ПОН та  
розробка навчальних курсів 

Богларія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Франція, 

Італія, Кіпр, Австрія, Польща, Словаччина, Фінляндія 

Фінансування та розподіл навчальних 
місць 

Угорщина, Португалія, Румунія, Фінляндія, Швеція 

Навчальні політики на ринку праці Бельгія, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Латвія 

Професійна орієнтація Німеччина, Франція, Хорватія, Італія, Литва, 

Люксембург, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, 

Великобританія 

Розробка професійних профілів і 
стандартів 

Бельгія, Словенія 

Служби професійної орієнтації та пошуку 
роботи 

Данія 
Джерело: CEDEFOP, 2017 



• Том 1. Як використовувати дані ринку 
праці  

• Том 2. Як розвивати вміння 
передбачати, прогнозувати навички та 
визначати можливі сценарії  

• Том 3. Що працює на галузевому рівні.  

• Том 4. Яку роль відіграють служби 
зайнятості  

• Том 5. Як розробляти й проводити 
статистичні дослідження серед 
підприємств щодо навичок  

• Том 6. Як проводити опитування серед 
випускників  

17 

 
Посібник ЄФО, Європейського центру розвитку професійної 
освіти (CEDEFOP) та Міжнародної організації праці (МОП) з 
прогнозування навичок і робочих місць і забезпечення 
відповідності між ними 
 

Приклади спільних тенденцій у країнах ЄС 
 

• Підвищення привабливості ПОН для молоді, забезпечення 
можливості продовження навчання після проходження 
початкової ПОН/вищого рівня середньої освіти. 

• Забезпечення відповідності навчальних програм ПОН потребам 
ринку праці та відповідних галузей.  

• Зміна структури НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОН із застосуванням 
підходів до здобуття кваліфікації у сфері ПОН, засновних на 
компетенціях. 

18 
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Приклади спільних тенденцій у країнах-партнерах ЄФО   

Удосконалення процесів викладання й навчання (навчання без відриву від виробництва, розробка 
навчальних програм) 

Розробка ключових компетенцій (навички роботи з цифровими технологіями та підприємницькі навички) 

Оптимізація механізмів фінансування та управління у сфері навчання впродовж життя 

Розробка алгоритмів дослідження навичок для забезпечення відповідної ПОН та успішного переходу від 
навчання до роботи 

Забезпечення навчання впродовж життя для всіх (молоді, дорослих) 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ 

НАДАВАЧІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ 
КОРИСТУЮТЬСЯ АВТОНОМІЄЮ ТА 

ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ЯКІСТЬ  

РІЗНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: РІЗНІ ВИДИ 

НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ ПОН — УЧНІВ — 

КВАЛІФІКАЦІЙ 

НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА ЙОГО УЧНІВ — 

УСНІ ПОВИННІ БУТИ АКТИВНИМИ 

РОЗШИРЕНА РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ І 
КОМПАНІЙ 

НАВЧАННЯ В РІЗНИХ МІСЦЯХ: У ШКОЛАХ, 

КОМПАНІЯХ, УДОМА 

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ФОРМАЛЬНЕ, НЕФОРМАЛЬНЕ ТА НЕОФІЦІЙНЕ 

НАВЧАННЯ 

ВІДСУТНІСТЬ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ УЧНІВ 

МОЖЛИВІСТЬ ЧАСТКОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ У 

ШКОЛАХ ДЛЯ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ 

ТРАДИЦІЙНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД — ПРОЦЕСОМ 

КЕРУВАЛИ ОСВІТЯНИ 

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

ОДИН ВИД НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ ПОН —  ОДИН 

ВИД СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ — ОДИН ВИД 

ДИПЛОМА 

НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА ВЧИТЕЛЯ  

ОБМЕЖЕНА РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ І 
КОМПАНІЙ 

 

НАВЧАННЯ НА БАЗІ ШКОДИ ІЗ ПРАКТИКОЮ В 

КОМПАНІЯХ 

ЛИШЕ ФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

НАЯВНІСТЬ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ УЧНІВ 

ВЧИТЕЛІ (ФАХІВЦІ) МАЮТЬ ПОВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ 

У ШКОЛАХ 
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ТРУДНОЩІ У СФЕРІ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ, 
НАВИЧОК І ПОН  

1. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ; ВІДДІЛ ОСВІТИ РЕГІОНАЛЬНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

2. ДЕПАРТАМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ  

3. ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

4. АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ПОН, РЕГІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ  
5. ГАЛУЗЕВІ КОМІТЕТИ, РЕГІОНАЛЬНІ КОМІТЕТИ 

 

ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У НАВИЧКАХ 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ 

3. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ У НАВИЧКАХ 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

5. ФІНАНСУВАННЯ 
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ЯК КРАЩЕ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО МАЙБУТНІХ ПОТРЕБ НА РИНКУ 
ПРАЦІ?   

Які існують варіанти політики?  Який їхній очікуваний вплив?  

1. Удосконалення бізнес-навичок у відповідних секторах економіки/галузях 

промисловості 

-Включення до навчальних програм 

-Організація виробничої практики 

-Організація програм розвитку лідерських навичок для вищого керівництва 

Забезпечення можливості секторам 

економіки/галузям промисловості 

розвиватися й конкурувати на 

міжнародному рівні 

2. Приведення освітніх і навчальних процесів у відповідність до вимог галузі 

-Забезпечення відповідності послуг у сфері освіти та навчання галузевим 

практикам 

-Передбачення розвитку навичок у сферах інформатики, біоінформатики, 

бізнесу та загальних навичок у навчальних програмах 

-Забезпечення безперервного професійного розвитку робочої сили 

Задоволення потреби в нових 

навичках, яка виникає внаслідок 

розвитку галузі 

3. Посилення співпраці між промисловістю та наукою 

-Формальне залучення промисловості до розробки, перегляду й виконання 

навчальних програм 

-Запровадження критерію співпраці з промисловістю для прийняття рішень 

щодо фінансування програм ВНЗ 

-Міжнародна співпраця 

Забезпечення наявності у випускників 

навичок, затребуваних у галузі 

4. Розробка чітко структурованих програм післядипломної освіти 

 

Підготовка дослідників світового рівня 

з гарними знаннями у сфері бізнесу  

5. Розробка стандартизованої програми виробничої практики 

 

Формування бази знань про виробничу 

практику й галузі, в яких вона доцільна 

На основі ірландської моделі формування навичок, яка була представлена на конференції у Ризі в червні 2017 року. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОКУС В УКРАЇНА У ЦИКЛІ 2016–2017 

ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС Є РУШІЄМ: 

Розвитку політики шляхом 
• Формування спільного бачення 
• Критичного оцінювання змін 
• Дослідження можливих варіантів 

політики 
Вивчення політики шляхом 
• Підвищення потенціалу 
• Рівноправного обміну 
• Взяття на себе відповідальності за 

координацію зовнішньої підтримки 
Реалізації політики шляхом 
• Моніторингу ходу реалізації політики та її 

наслідків 
• Застосування альтернативних рішень 
• Моніторингу результативності 
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Туринський процес: зосередженість на комплексному 
підході до ПОН  
БАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ВНУТРІШНЯ ЯКІСТЬ ТА ДІЄВІСТЬ 
Яким є бачення розвитку ПОН 
 і чи збігається воно із ширшими цілями 
соціально-економічного розвитку? 

Які подальші реформи необхідні для 
модернізації різноманітних компонентів системи 
ПОН? 

УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПОН ВІДНОСНО ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Чи можуть наявні інституційні механізми, 

спроможності та бюджети забезпечити 
запровадження бажаних змін у системі ПОН? Чи збігаються навички, здобуття яких 

забезпечує система ПОН 
, з попитом на ринку праці та потребами 
економічного розвитку? 

? 
? ? 

ПОН ВІДНОСНО СОЦІАЛЬНОГО 
ПОПИТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ 
Чи відповідають інституції, а також програми й 
навички в межах системи ПОН, прагненням 
 окремих учнів та потребам вразливих груп? 

Туринський процес 2016–
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ЧОТИРИ ПРИНЦИПИ 

01 02 03 04 
Відповідальність  

стейкхолдерів із 
країн-партнерів за 

процеси і 
результати. 

Широка участь  
у процесі  

як основа для 
аналізу та 

знаходження 
консенсусу/ 
вивчення 
політики. 

Комплексний підхід 
із використанням 

концепції ПОН  
як молоді, так і 

дорослих, а також 
дотримання 

системного підходу, 
 в тому числі 
врахування 
соціально-

економічних потреб. 

Оцінювання, 
засноване на 

доказах чи 
знаннях. 
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ЕТАЛОННЕ ТЕСТУВАННЯ 

Інструмент для 
вироблення 

політики, 
заснованої на 

доказах 

Використання 
вибраних 

індикаторів та 
еталонів ЄС 

Корисний 
інструмент для 
відстежування 

прогресу та 
моніторингу 

Може допомогти не 
проґавити серйозні 
проблеми у процесі 

реформування 

Навчання на 
основі досвіду 

інших 

Кожна країна може на 
власний розсуд 
дотримуватися 
рекомендацій на основі 
отриманих висновків та 
вживати відповідних 
заходів 
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ФОКУС ЄФО В УКРАЇНІ:  
ПАРТНЕРИ, ЩО РОЗДІЛЯЮТЬ ПІДХІД ДО ПОН НА ОСНОВІ 
ПОЛІТИКИ 

ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

Підтримка ЄФО в реалізації четвертого циклу 
самооцінювання політики щодо ПОН.  

ПІДТРИМКА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС В УКРАЇНІ 

ЄФО співпрацює з Представництвом ЄС для надання 
Україні підтримки в приведенні системи ПОН у 

відповідність до потреб економіки і зростання.     

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ ТА 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОН  

ЄФО надає підтримку Міністерству освіти та 
Міністерству праці у підвищенні ефективності 

системи.  

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЇЇ МОНІТОРИНГУ  
Міністерство освіти та науки відіграє ключову роль. 

Центри методології на регіональному рівні. 
Моніторинг розвитку сектору ПОН ускладнений. 

Туринський процес відіграє в цьому важливу роль.  

ПОН І РОЗВИТОК НАВИЧОК  

Надання підтримки на етапі розробки циклу проекту 
зовнішньої допомоги ЄС у сфері ПОН і розвитку 

навичок в Україні.    

ЗМІНА ХАРАКТЕРУ ЦІЛЬОВИХ НАВИЧОК 

Надання підтримки становленню сучасної системи 
розвитку навичок та ПОН в Україні, яка би 

задовольняла потреби економіки, що зазнає змін.  



• ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ: 
 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ukraine  

 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА:  

MARGARETA.NIKOLOVSKA@ETF.EUROPA.EU 

МАРГАРЕТА НІКОЛОВСКА 
СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ПОЛІТИК І СИСТЕМ ПОН — СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: УКРАЇНА ТА АЗЕРБАЙДЖАН 
 
 

 

СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄФО 

29 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ukraine


1 OECD Eurasia Competitiveness 

Programme 

1 

Уроки ОЕСР:  
Передбачення потреб в робочих 

місцях та навичках у регіонах, що 

переживають процес промислового 

переходу 
 
Габріела Міранда 

старший аналітик з питань політики 

програма Євразія ОЕСР 

 

Харків, 17 травня 2018 
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Виробники в агробізнесі 
 
Переробка в агробізнесі 
 
Відновлювальна 
енергетика 

Підприємства-респонденти в галузях охопили 22 регіони та 

місто Київ 

 Відбір компанії та професії випадковим чином для представницьких даних 

 Коректування даних компанії за показниками регіону 
Відбір 

РЕСПОНДЕНТІВ 

This map is for illustrative purposes and is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory covered by this map. 

ЗРАЗОК 

9 

4 

Визначення ключових професій 

• Проведення перевірки з експертами з підбору 
персоналу в країні для кожного сектору 

Відбір 

1 

Source: OECD-WB SGS 2015 
 

Приклад уривку з професійної картки виробників в 
агробізнесі 

• Відбір переліку основних професій для 
кожного сектора ОЕСР, Світовим банком та GfK 
Ukraine 
 

• Джерела 
• Кодифікація NACE 
• Консультації з експертами в індустрії та 

експертами з підбору персоналу 

Підготовка точного переліку професій за галузями є необхідним 

для кращого досягнення необхідних навичок 

 
Перевірка відповідності 

 

2 

ЗРАЗОК 



5 

6 

Агробізнес та компанії відновлюваних джерел енергії зазнають значного 

розриву у навичках, що впливає на їх конкурентоспроможність 

Цілеспрямовані політичні дії повинні зосереджуватися на молодих МСП в агробізнесі та 
секторі відновлювальної енергетики, оскільки вони найбільше постраждали від наявного 

розриву у навичках. 

20% 

46% 

28% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Renewable energy
companies

Agribusiness food
processors

Agribusiness growers

Найбільш високий рівень розриву у навичках у 
працівників у харчових процесах в агробізнесі 

15% 

15% 

15% 

33% 

30% 

34% 

14% 

27% 

36% 

0% 10% 20% 30% 40%

Loss of sales opportunities

Loss of service quality /
increased running costs

Loss of efficiency

Цей розрив сприймається як вплив на продуктивність 
бізнесу та конкурентоспроможність 

Три найважливіші наслідки розриву у навичках, %* Респонденти вказують на значний 
розрив у кваліфікації, % 

 Аналіз профілю респондентів, який 
вказує на розрив у кваліфікації, свідчить 
про те, що більшість з них є молодими 
МСП 

Примітка: * Сукупний відсоток респондентів, які вказали на наслідки 
розриву у навичках, впливає на всі професії, про які вони згадували, що 
мають розрив у навичках. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
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Agribusiness growers 

 

Невідповідність навичок є особливо гострою в певних 

типах професій  (1/2)  

8 

 

Невідповідність навичок є особливо гострою в певних 

типах професій (2/2)  

Агробізнес (переробка) 
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10 
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12 
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Приклад ОЕСР: 
Південний Ельзас, 

Франція 

14 



15 

16 

Походження проекту 

Вирішення про створення Стратегії Територіального Розвитку 
Людських Ресурсів у Південному Ельзасе. 
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Необхідні умови для досягнення успіху 

18 

Партнерство 
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Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
 
 

 
Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

Знаходитися у прямому 
контакті із 

співробітниками 
компаній і забезпечити 

професійну 
переорієнтацію 

Інформувати мережі, 
компанії і 

співробітників 
про забезпечення 

професійної 
переорієнтації 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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Узгодженість плану дій 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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Мета аналізу 

22 

Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
 
 

 
Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

Знаходитися у прямому 
контакті із 

співробітниками 
компаній і забезпечити 

професійну 
переорієнтацію 

Інформувати мережі, 
компанії і 

співробітників 
про забезпечення 

професійної 
переорієнтації 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
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Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
 
 

 
Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

Знаходитися у прямому 
контакті із 

співробітниками 
компаній і забезпечити 

професійну 
переорієнтацію 

Інформувати мережі, 
компанії і 

співробітників 
про забезпечення 

професійної 
переорієнтації 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

Узгодженість плану дій 
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Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
 
 

 
Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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«картографія навиків широкого вживання» 

28 

Узгодженість плану дій 

 
Аналізувати  

передавані навички 
 
 

 
Сприяти успішній 

професійній 
Переорієнтації 

 

Знаходитися у прямому 
контакті із 

співробітниками 
компаній і забезпечити 

професійну 
переорієнтацію 

Інформувати мережі, 
компанії і 

співробітників 
про забезпечення 

професійної 
переорієнтації 

 
Передбачати і знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 
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Сприяти 
успішній 

професійній 
Переорієнтації 

Знаходитися у прямому 
контакті із 

співробітниками 
компаній і забезпечити 

професійну 
переорієнтацію 

Інформувати мережі, 
компанії і 

співробітників 
про забезпечення 

професійної 
переорієнтації 

Передбачати і 
знати 

нові сфери, і їх 
основні 

види діяльності 

Аналізувати  
передавані 

навички 

30 

ВИСНОВОК: Покращення співпраці між навчальними закладами, промисловістю та 
урядом є ключовим елементом для зменшення розривів у навичках 

Передбачення кваліфікаційних потреб буде позитивно впливати на робочі місця та 
на динаміку промисловості 

• Розробка національної стратегії навичок з регіональним спрямуванням 
 

• Створення Рад галузевих навичок 
 
• Розроблення політики щодо навичок, заснованих на потребах сектора 

 
• Встановлення системи професійної підготовки на рівні університету 

 
• Створення мереж для публічно-приватного діалогу 

 
• Впровадження регулярного моніторингу та аналізу політики для оцінки 

наслідків реформ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Контактні дані: 

пані Габріела Міранда 

  

старший аналітик з питань політики 

програма Євразія ОЕСР 

gabriela.miranda@oecd.org 

Дякую за увагу ! 

mailto:jibran.punthakey@oecd.org


Підтримка децентралізації в Україні: 
Роль органів влади субнаціонального рівня у 
підтримуванні промислового розвитку  

 

 

 Сприяння інноваціям та 
поширенню знань на 

субнаціональному рівні 
Професор Білл О’Горман 

Центр розвитку підприємництва та регіональної економіки 

(CEDRE) 

Уотерфордський технологічний інститут 

м. Харків, Україна — 17 травня 2018 року 

Регіональна інноваційна парадигма 

Як вказував Берч (1987 р.), ключем до створення 

робочих місць є підприємництво. Економіка, яка 

забезпечує належне середовище для стартапів та 

розширення наявних фірм, зростає та процвітає, 

у той час, коли економіка, яка такого середовища 

не забезпечує, животіє.  

     (Corman, Lussier and Nolan, 1996, p.43) 



 

Створення такого середовища 

Парадокс «відкритості» 

• Більшість перехідних економік спочатку тяжіють до 

протекціонізму та внутрішньогосподарського контролю. 

• Проте для того, щоб створити стійке середовище для 

створення та збереження робочих місць та для 

економічного зростання, потрібна відкритість. 

• Наявність відкритих, прозорих та проникних регіональних 

кордонів забезпечує живильне середовище для 

створення, розвитку та зростання екосистем інновацій та 

поширення знань 

     (O’Gorman and Donnelly, 2016)    



Каталізатори — до дії: Занепад «Кельтського 

тигра» До 2008 року 

• Безробіття  < 4% (практично 

повна зайнятість) 

• Імміграція/еміграція = чиста 

імміграція  

• ВВП = середньорічний темп 

зростання з 1995 до 2000 

року = 10% 

• Експорт =  Товарів на 94 млн 

євро, послуг на 33 млн євро 

 

Після 2008 року 

• Безробіття  > 14%  

• Імміграція/еміграція = 

чиста еміграція 

• ВВП = зростання 2,3% 

• Експорт =  Товарів на 

86 млн євро, послуг 

на 66 млн євро (80% 

від транснаціональних 

корпорацій) 

 

 

Аналіз на прикладі Південно-східної Ірландії 



 

У 2015 році: 

План дій зі створення робочих місць для 

Південного Сходу (2015 р.)  
• Вказані цілі: 

− 15% збільшення кількості працевлаштованих людей до 2020 року 

− Зменшення рівня безробіття у регіоні до меж 1 % від середнього 

показника у державі 

− 30% нових підприємств у регіоні 

− 20% збільшення робочих місць у секторах, орієнтованих на 

експорт 

− 85% збільшення сільськогосподарських (та суміжних) 

підприємств до 2025 року 

− 5 000 додаткових постійних робочих місць у туристичному 

секторі для обслуговування додаткових 300 000 відвідувачів 

регіону на рік. 

− Рушієм процесу є галузі промисловості. 

− АЛЕ ….. залучення усіх стейкхолдерів у регіоні 

 



 

 

 

 

 

 
 

Безробіття у квітні 2018 року:  У державі = 5,9%  

        На Південному Сході = 8,0% 



 

Залучення зацікавлених сторін та 

розробка регіонального Плану спільних 

дій 

Як цього вдалося досягти? 
 

 

 

 

 

 

• Завдяки організації-лідеру та 

взаємодії зі стейкхолдерами 



Визначення стейкхолдерів і взаємодія з 

ними: 
• Це критично важливий крок у розробці та 

запровадженні екосистеми, що сприяє інноваціям та 

поширенню знань на субнаціональному рівні 

 

 

 

 

 

 

 

    (Джерело: Community Tool Box, 2014) 

 

 

 

Бажані якості стейкхолдерів: 

• Участь у врядуванні, освіті чи промисловості на місцевому/регіональному чи 

національному рівні 

• Значний досвід в одному чи декількох аспектах регіонального розвитку 

• Робота в якості посадової особи, яка призначена урядом чи органом регіональної влади 

і займається всіма перерахованими питаннями чи деякими з них 

• Досвід роботи в органі, відповідальному за політики на місцевому чи регіональному 

рівні 

• Визнаний авторитет/вузький спеціаліст в одному чи декількох із окреслених напрямків 

• Обізнаність із інноваціями та практиками на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях 

• Потенційно впливова роль у втіленні результатів аудиторського аналізу 

• Дослідник в одній або декількох регіональних галузях 

• Готовність передавати знання й досвід фахівцям, здатним відповісти на питання аудиту   

• Готовність передавати знання й досвід фахівцям, здатним оцінювати й обговорювати 

відповіді на регіональні питання/сфери/виміри 

 



П’ятиетапний процес визначення та залучення відповідних 

стейкхолдерів до процесу регіональних інновацій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Джерело: адаптовано на основі Bryson, 2004) 

Ефективне залучення 

стейкхолдерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Джерело: адаптовано на основі Burton and Department Program United Nations, 2005) 



План залучення стейкхолдерів: 

 

 

 

 

      (Джерело: eDIGIREGION, 2017) 

Стейкхолдери залучатимуться до процесу 

регіональних інновацій і продовжуватимуть брати 

участь у ньому, якщо координатор (наприклад, 

субнаціональне урядове агентство):  

•   1. Повідомлятиме стейкхолдерам про (a) деталі процесу 

залучення, (b) причини залучення, (c) групи стейкхолдерів, 

залучені до процесу аудиту, та про (d) графік запланованих 

заходів. 

•   2. Повідомить стейкхолдерам чіткі цілі, мету та завдання. 

•   3. Окреслить переваги участі в процесі. 

•   4. Налагодить систематичну комунікацію, зокрема для 

повідомлення про хід процесу. 

•   5. Створить середовище й умови, в яких процесом 

«керуватимуть» регіональні стейкхолдери. 

 



Скеровування, фасилітація, координація 

процесу:  

Ви не бачили моєї команди? Я їхній лідер. Де вони?  

Як все це починається? — Залучення 

зацікавлених сторін 

• Залучення стейкхолдерів: 

− є двостороннім процесом, а не одностороннім управлінням 

стейкхолдерами 

 

− залучення є динамічною взаємодією, взаємоповагою, діалогом та 

обміном (Andriof, Rahman, Waddock and Husted, 2002), що 

підкреслює потребу в інклюзивному та збалансованому процесі 

залучення (Amaeshi and Crane, 2006).  

 

− Воно вимагає управління та повинно керуватися добре 

визначеною стратегією, яка має чіткий набір цілей, графік 

виконання, бюджет та розподіл обов’язків. Залучення 

стейкхолдерів є двостороннім процесом.  

 



Як все це починається? — Залучення 

зацікавлених сторін 

• Залучення стейкхолдерів: 

− Важливо, щоб організатори (координатори) процесу залучення 

запрошували стейкхолдерів до участі у процесі розробки та 

реалізації цілей та завдань такого залучення.  

 

• Тією мірою, якою дедалі триває залучення, процес набирає 

обертів.  

 

− У середовищі з великою кількістю стейкхолдерів завжди 

існуватимуть конфліктні інтереси, коли у процес планування та 

реалізації залучені різні суб’єкти — завдяки базовим особистим 

та організаційним цінностям, які є конфліктними за самою своєю 

природою (Tripathi, 2014) та часто суперечать цілям, завданням 

та цінностям концепції процесу, що відбувається. 

 

 

 

Розробка Спільних планів дій (СПД) 

• Щоб регіональні плани дій були ефективними та 

стійкими, вони повинні бути спільно сплановані, 

спільно розроблені, спільно реалізовані та спільно 

оцінені відповідною та належною командою 

стейкхолдерів регіону, які співпрацюють у взаємодії.  

 

• Саме цей процес гуртування, співпраці та взаємодії 

призведе до ефективного, стійкого, розробленого 

саме для потреб регіону СПД.    

 



Спільні плани дій (СПД) — Первинний регіональний аудит 

Спільні плани дій (СПД) — Створення та реалізація 

 

Крок 1:Визначення 
раціональних спеціалізацій  

Етап 2: Визначення стратегічних конкретних цілей шляхом створення галузевих робочих груп на основі моделі потрійної 
спіралі або шляхом залучення лідера у сфері раціональної спеціалізації 

 

Етап 3: Визначення стратегії 

Етап 4: Напрямки діяльності 
Кожна визначена раціональна спеціалізація матиме свою структуру напрямків 

Етап 5: Моніторинг та оцінювання 
Упродовж усього життєвого циклу напрямку 

•Визначення ключових цілей і напрямків діяльності для кожної раціональної 
спеціалізації 
•Визначення технічних проблем і труднощів, які можуть перешкодити розвитку 
раціональної спеціалізації 
•Продовження/підтримування залучення стейкхолдерів  

Аналіз та систематизація 
визначених спільних труднощів і 

пріоритетів кожного регіону 
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

Напря-
мок 

 

Напря-
мок 

 

Напря-
мок 

 

Напря-
мок 

 

Напря-
мок 

 
Розробка 

міжрегіональних 
спільних планів дій 

 



У підсумку:  

• Залучення стейкхолдерів у рамках відкритого 

процесу спільного планування, спільної 

розробки, спільної реалізації та спільного 

оцінювання регіональних Спільних планів дій 

насправді призводить до: 

− Регіональних систем інновацій 

− Створення робочих місць 

− Збереження робочих місць 

− Обміну знаннями та поширення знань 

− Соціально-економічного розвитку  

Література на тему:  



Література на тему:  

Книга 1: A Good Practice Guide to Regional Innovation Ecosystems  
ISBN 978-1-78119-277-1 (у м’якій обкладинці)  
ISBN 978-1-78119-278-8 (ePub)  
ISBN 978-1-78119-279-5 (Kindle) 
ISBN 978-1-78119-280-1 (PDF) 
 
Книга 2: A Good Practice Guide for Performing Regional Innovation Benchmark Audits  
ISBN 978-1-78119-281-8 (у м’якій обкладинці)  
ISBN 978-1-78119-282-5 (ePub)  
ISBN 978-1-78119-283-2 (Kindle)  
ISBN 978-1-78119-284-9 (PDF) 
 
Книга 3: A Good Practice Guide for Developing and Implementing Region-specific Joint 

Action Plans and Interregional Joint Action Plans 
ISBN 978-1-78119-285-6 (у м’якій обкладинці)  
ISBN 978-1-78119-286-3 (ePub)  
ISBN 978-1-78119-287-0 (Kindle)  
ISBN 978-1-78119-288-7 (PDF)  

 

Дякую за увагу! 
 

 

Контактна інформація:  

       wogorman@wit.ie   та  wogorman@tinet.ie 

  



Інструментарій політики для 
регіонів у сфері інновацій 

Віталій Грига,  Юлія Рижкова 

Інститут економіки та прогнозування НАН України 

 

17 травня 2018 р., Харків  

Видатки на дослідження й розробки 
(Д&Р) на обласному та місцевому рівнях 

Обласні та місцеві 
бюджети, UAH 

тис. 

Частка у 
загальних 

видатках на Д&Р, 
% 

2010 44115,9 0,5 

2015 76811,4 0,7 

2016 209921,4 1,8 



Рівень підтримки інновацій в регіонах, 2012-2014 
Підприємства, що отримали 
фінансування від 

Центральних 
органів влади 

Органів влади 
регіонального та 
місцевого рівня  

Будь-яке державне 
фінансування 

Бельгія 18,3 22,4 32,8 
Австрія (2012) 33,2 21 39,7 
Італія 7,5 18,5 24,9 
Іспанія 19,5 17,0 31,7 
Норвегія 33,2 12,7 38,3 
Франція 17,1 12,3 24,0 
Фінляндія 27,3 8,9 34,6 
Греція 16,1 8,0 25,5 
Хорватія 18,5 6,6 23,1 
Нідерланди 40,3 6,4 42,9 
Чеська Республіка 23,5 6,2 33,6 
Німеччина 14,6 5,8 21,0 
Швейцарія 8,4 5,0 12,3 
Естонія 13,9 4,9 24,1 
Польща 8,8 4,5 26,5 
Португалія 20,0 3,7 26,9 
Ісландія 23,7 3,4 26,8 
Литва 11,7 3,2 19,4 
Румунія 14,7 3,0 20,8 
Словенія 24,6 2,7 28,2 
Болгарія 16,5 1,4 30,3 
Угорщина 20,9 1,3 43,4 

0,9 2,0 3,0 Україна, за даними Eurostat, ДССУ 

Інструментарій політики для регіонів  
• Інфраструктура Д&Р, Н&T парки*; 

• Кластери та мережі інновацій*; 

• Інноваційні ваучери * (фінансування); 

• Підтримка МСП + підтримка стартапів; 

• Підтримка мобільності та схеми залучення талантів 
(фінансування); 

• Фінансування Д&Р, субсидії + податкові стимули 
(фінансування);    

• Наука&Техніка та відзнаки за інновації; 

• Публічні закупівлі інновацій*; 

• Цифровий порядок денний + Екологічно орієнтований 
розвиток 

• Примітка: Державне регулювання підтримки Р&Д!!! 

 

 



Чи технологічні парки сприяють підтримці 
інновацій? 

Джерело: Rodríguez-Pose A., Hardy D. (2014) Are Parks in Emerging Countries Delivering?. In: Technology and Industrial Parks in Emerging 
Countries. SpringerBriefs in Regional Science. Springer, Cham DOI 10.1007/978-3-319-07992-9 

 
Потрібні довгострокова відданість цій справі 
та співпраця держави й регіонів  
 

 

Джерело: http://www.wtanet.org/kor/ds_imgs/sub04/wtr2/WTR01020206BP.pdf 



Кластери 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/clusters_smart_spec2013.pdf 

Концепція смарт-спеціалізації Традиційні кластери 

Рушійні сили результативності: продуктивність праці та інновації є вирішальними для сталого розвитку 

На продуктивність праці та інновації впливають чисельні фактори  

Важливість близького розташування, місцеві позитивні наслідки діяльності  та велике значення контексту 

місця знаходження  

Досліджуються нові ринкові  можливості Формують критичну масу 

Легший обмін знаннями між різними сферами 
знань 

Справляють зовнішні впливи завдяки спільному 
користуванню інфраструктурою та ринками 
первинних факторів виробництва 

Використовується відповідне розмаїття у сферах 
знань 

Створюють групи компаній у споріднених галузях 

Спонукає до структурної перебудови економіки  
шляхом запровадження інноваційних практик в 
економіці та у суспільстві 

Вдосконалюють результати діяльності у низці 
пов'язаних між собою компаній   

Інноваційні ваучери 

• Кредитні лінії невеликого розміру (фінансування), що його 
органи влади надають МСП для закупівлі послуг від 
провайдерів знань, з метою запровадження інновацій у 
бізнес діяльності МСП.  

• Провайдери знань  бувають різних типів:  

1) Університети та державні/приватні дослідницькі 
установи, що зазвичай не мають відносин з МСП. 

 2) Приватні компанії, що зазвичай не надають МСП 
насичені знаннями (наукоємні) послуги. Це – послуги у 
сфері ІКТ, що дозволяють МСП використовувати й 
вдосконалювати користування ІКТ на рівні їх фірми (CRM, 
ERP, тощо). 

Джерело: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_b6-euripidis20150623.05.3biagi_dsp2.2.pdf 



Публічні закупівлі інновацій 

•  Позитивний вплив на розвиток нових ринків, 
збільшення швидкості розповсюдження інновацій в 
економіці  

• Програма ЄС з дослідження й інновацій містить 
спеціальний інструментарій на підтримку інновацій у 
форматі ППП, включно й для країн, з якими діють угоди 
про асоціацію (на період 2016-2017 – EUR130 млн, на 
2018-2020 р.р. - > EUR220 млн*). 

• Пріоритетні напрями: ІКТ, охорона здоров'я, зміни 
клімату, енергетика, безпека    

  

* Джерело: http://procurementtransformationinstitute.com/wp-content/uploads/2018/03/overview-PCP-PPI-calls.pdf 

Джерело: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16966 



Проект на підтримку регіонального 
розвитку, в рамках надання підтримки 

ЄС секторам в  Україні 

 
Розвиток інфраструктури інновацій 
та вдосконалення політики України 
щодо інновацій на рівні регіонів у 

форматі смарт-спеціалізації 

Чому фокус саме на політиці щодо інновацій та на 
смарт спеціалізації  

Джерело: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/186097/CHLADEK+RIS_JMK_Kiev_20160915.pdf 



Структура проекту  

Інституційний 
потенціал 
регіонів 

• Табло інновацій регіону  

• Законодавча база 

• Тренінги для регіонів щодо 
інструментів політики у сфері 
інновацій 

Інфраструктура 
інновацій 

• База даних щодо інфраструктури 
інновацій в пілотних регіонах 

• Семінари задля вдосконалення 
інфраструктури інновацій  

• Визначення пріоритетів смарт 
спеціалізації в пілотних регіонах 

• а також вдосконалення кластерів 
інновацій  

Взаємодія та 
зв'язки між 
сторонами 
інновацій  

•  Сприяння діалогу між 
органами врядування,  
підприємцями, НДО, науковою 
спільнотою та університетами в 
регіонах  

• Робочі зустрічі та круглі столи в 
регіонах  за темами 
інноваційної діяльності 

Регіональна 
політика у 
сфері 
інновацій: S3 

Рекомендації: обов'язкові умови 

 

• Бажання і довгострокова відданість справі 

• Послідовність та гармонізація з іншими 
напрямами політики й довгостроковими 
стратегіями (національними, суб-
національними) 

• Проактивна поведінка  

• Скоординовані дії 

 



S3 та інновації в регіонах України: 
спільні кроки з органами врядування на 
загальнонаціональному рівні  
 

У новій Державній стратегії регіонального розвитку варто більше уваги приділити 
інноваціям та смарт спеціалізації →  бажання й відданість справі 

 

Розроблення нових регіональних стратегій з використанням результатів широкого 
обговорення та на базі деталізованих даних з офіційних джерел і даних оцінок → 
доступ до даних  

 

Більший фокус Фонду регіонального розвитку на інноваціях, тощо → бажання й 
відданість справі  

 

Апробація оголошення конкурентних торгів на прикладні розробки й дослідження 
(Р&Д) або на інноваційні рішення на замовлення органів врядування 
субнаціонального рівня → бажання й відданість справі, фінансування 

 

Дякую за увагу! 
v.gryga@gmail.com 

 

 

Інститут економіки та прогнозування НАН України 
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Industrial production has declined across all of Ukraine’s regions 

Note: The index is calculated based on industrial production data, converted into Euros. 
Source: State Statistics Service of Ukraine (2017), “Statistical publication: Regions of Ukraine 2017 Part II”, Kyiv. 
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Recent declines in industrial production are part of a broader 

long-term trend 

• Industrial production fell significantly 
in 2014-2015 as a result of the 
economic crisis and the Donbas 
conflict 

• Recent declines in industrial 
production are part of a broader 
long-term trend: 

– The share of industry in GDP has 
fallen from over 50% in the early 
1990s to 27% in 2016 

– The manufacturing share of GDP 
has more than halved since 1999, 
reaching 14% in 2016.   

• Unlike some countries in Central and Eastern Europe, such as Hungary, Poland and 
the Slovak Republic, Ukraine did not manage to modernise its industrial sector and 
stabilise the manufacturing share of GDP during the 2000s. 

Source: World Bank (2018), World Development Indicators database 
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The Donbas conflict has accelerated an ongoing structural shift 

towards light manufacturing in Ukraine 

Source: State Statistics Service of Ukraine (2017) 
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Pharmaceuticals and electronics are among the fastest growing 

industries in Kharkiv region 

Note: The index is calculated based on industrial production data, converted into Euros. 
Source: Department of Statistics of Kharkiv region (2017) 
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Challenges faced by manufacturing and industrial sectors in 

Eastern Ukraine 

• Collapse of exports and disruption of trade ties with the 
Russian Federation 

• Donbas conflict and economic blockade with non-government 
controlled areas (NGCAs) 

• Long-term decline of the capital stock due to underinvestment 
and outdated technologies 

• Weak corporate governance culture – challenging ownership 
structures of large conglomerates 

• Inefficient transport and logistics infrastructure 

• Lack of integration in cross-border EU production networks 
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Promoting entrepreneurship and SME development in regions 

undergoing industrial transition: OECD Lessons 

 

• What are some of the policy tools that regions undergoing 
industrial transition can use to promote entrepreneurship 
and SME development? 
 
1. Targeted support for start-ups and SMEs  

 Mentoring and consulting 
 Accelerators / Business Incubators 
 Matchmaking 

 
2. Cluster development programmes 

 Innovation clusters 
 Cluster councils 
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1. Targeted support for start-ups and SMEs: CzechInvest 

CzechStarter: Mentoring 

• Targets start-ups (0-3 years in operation, max. 50 employees) 

• Headquarters in Czech Republic and operations outside of Prague 

• Innovative existing product/service, with potential for growth and export  
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1. Targeted support for start-ups and SMEs: CzechInvest 

CzechDemo 

• Targets start-ups (0-5 years in operation, max. 50 employees) 

• Headquarters in Czech Republic and operations outside of Prague 

• Prototype for an innovative product/service, with motivation to grow and export 
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1. Targeted support for start-ups and SMEs: CzechInvest 

CzechAccelerator 

• Targets young firms (1-7 years in operation, max. 50 employees) 

• Headquarters in Czech Republic and operations outside of Prague 

• Innovative existing product/service, with potential for growth and export  
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1. Targeted support for start-ups and SMEs: CzechInvest 

CzechMatch: Matchmaking 

• Targets young firms (1-7 years in operation, max. 50 employees) 

• Headquarters in Czech Republic and operations outside of Prague 

• Innovative product/service, with potential for commercialisation abroad and ability to 
attract investors 

12 

1. Targeted support for start-ups and SMEs:  

European Space Agency (ESA) Business Incubation Centres 

ESA Business Incubation Centres 
• Targets start-ups (0-5 years in operation), students and entrepreneurs 

• Inspires entrepreneurs to turn 
space-related business ideas into 
commercial companies 

• Max. two years of incubation 

• Discounted rent, international PR 

• Comprehensive consulting 
(technical and administrative 
support, business development 
strategies, networking and 
community, knowledge transfer) 

• 13 centres across Europe, 100+ 
start-ups yearly, over 500 new 
start-ups have received support 
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2. Cluster development programmes 

Benefits 
• Frequently used to promote development in lagging regions 

• Provide an environment conducive to productivity gains and innovation 

• Networking between firms located in close proximity of one another 

• Can contribute to a process of learning and self-discovery at regional level 

Risks 
• Insufficient diversification 

• Lock-in to unsuccessful investment strategies 

• Overreliance on key firms / on a single cluster 

• Inability to adapt to strong international competition or technological and market 
change 

• Increasing congestion, social inequalities 

 

Key success factor: Competition and Co-operation 
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2. Cluster development programmes:  

the Minalogic innovation cluster (Grenoble, France) 

• Established in the Auvergne Rhône-Alpes region in 2005,  
under the French government’s competitive cluster initiative 

• Initially specialised in micro and nano-electronics, but soon  
moved into the areas of photonics and software 

• Facilitates network-building between innovators, research  
centres, manufacturing companies and financers 

• Supports collaborative R&D projects, bringing products to  
market, and commercialisation of new technologies 

 Key figures 
• > 400 members (including SMEs, large enterprises, research centres and 

universities, local governments, banks, private investors) 
• 586 projects certified, secured EUR 881 million of government funding and  

EUR 2.2 billion in total R&D spending 
• 72 R&D projects completed, 202 patent applications filed, 718 articles published 
• 86 products commercialised or in the process of commercialisation 
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2. Cluster development programmes:  

the Minalogic innovation cluster (Grenoble, France) 

Role of local governments and institutions: 
• Minalogic focuses on metropolitan Grenoble and the region of Auvergne Rhône-

Alpes, working closely with the regional administration, metropolitan authority and 8 
local governments (collectivités territoriales). 

• Consistent long-term support from the regional government of Auvergne Rhône-
Alpes, the Isère Departmental Council and the Grenoble-Alpes metropolitan authority: 
land-use planning, involvement in the Minalogic board of directors, financial support 
for R&D projects, investment in major projects, support for local economic 
development. 

• Territorial authorities have worked collectively to co-ordinate their actions at the 
levels of the region, département and communes to provide infrastructure and 
financing for research and innovation in collaboration with private sector partners from 
the cluster. 

• 10 universities and research centres are included in the cluster’s membership, 
providing a major source of skilled labour for businesses operating in the cluster, as 
well as knowledge contributing to the cluster’s innovations. 

16 

2. Cluster development programmes:  

the Life Sciences Cluster in Vienna, Austria 

• 480 companies operate in the fields of biotechnology, 
pharmaceuticals and medical technology. 

• A number of well-known multinationals are present,  
including Baxalta, Boehringer Ingelheim, Novartis and Ottobock. 

• LISAvienna is a joint life science platform operated by austria wirtschaftsservice and 
the Vienna Business Agency. LISAvienna supports innovative companies to develop 
and market new products, services and processes and launch them on the 
marketplace. The platform networks companies, linking them with development 
partners and key customers. 

 Key figures 

• Revenue > EUR 10 billion in 2014 

• Workforce: Over 35 000 employees, plus 14 000 highly qualified specialised 
staff at 25 research facilities in Vienna 

• EUR 549 million in R&D investment 
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2. Cluster development programmes:  

the Life Sciences Cluster in Vienna, Austria 

Role of local governments and institutions: 

• At the regional level, the City government of Vienna 
provides extensive support, along with the Vienna  
Science and Technology Fund (WWTF), the Vienna Business Agency (WWFF) 
and the Centre for Innovation and Technology (ZIT). This includes funding R&D 
activities of high-tech companies, financial support to research organisations, 
competitive grants for biotechnology projects, and providing infrastructure 
(laboratories, offices) to newly founded firms. 

• A number of joint programmes between regional and national policy levels are 
also in place, bundling federal and local resources to provide services such as 
consulting, pre-seed financing, education and business incubation. 

• Strong scientific and research capabilities have been a crucial success factor of 
the Life Sciences Cluster in Vienna. The cluster includes 5 universities, two 
universities of applied sciences, 11 specialised research institutions, and 33 000 
students. Over 4800 publications have been produced. 
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2. Cluster development programmes: Cluster councils 

Cluster councils: 

 

• Usually a small group of professionals tasked with facilitating networking within the 
cluster and with the government, while working to promote the cluster externally.  

 

• Positions are often initially paid for by the government, but should eventually be 
financed by membership fees of the companies operating within the cluster.  

 

• This ensures that the constituent companies are not dependent on public resources 
and represent the members’ interests whilst interacting with the government and 
potential investors. 
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2. Cluster development programmes:  

five tasks for the management of cluster initiatives 

Management of Cluster Initiatives: 

 

• Detailed database, frequent customer interviews, website, supplier and service catalogue, 
newsletters, regular events, study trips 

1. Information and communication 

• Analysis of educational requirements, promotion and mentoring of talented staff, workshops 
and seminars, co-operation with R&D and educational bodies 

2. Training and qualification 

• Initiation and support of co-operation projects, establishment of contacts between potential 
project partners, co-operation with R&D and educational institutions 

3. Co-operation projects 

• Information and marketing materials, generation of a regional identity, national and 
international PR and advertising activities, trade fairs, company visits, lobbying 

4. Marketing and PR 

• Access to international events, support for international co-operation, support for companies 
during internationalisation, set-up of network activities between complementary international 
clusters 

5. Internationalisation 

20 

Policy options to promote entrepreneurship and SME 

development in regions undergoing industrial transition 

 

• Policy makers should aim to simultaneously boost growth in light 
manufacturing and high-growth emerging industries, while modernising and 
restructuring the outdated heavy industrial sectors. 

 

• For machine building and other heavy industries: focus on investment facilitation, 
modernisation of outdated production technologies, anticipation of skills needs, and 
export promotion. 

 

• For light manufacturing, ICT, and new emerging industries: provide targeted 
support for start-ups and SMEs, establish cluster councils and build networks to 
improve dialogue between firms and the public administration. Strengthen co-
operation on innovation between firms, academia and research institutions. 
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