Не бійтеся майбутнього, вдивляйтеся у нього, не обманюйтеся на його рахунок,
проте не бійтеся. Учора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні, як
гори, хвилі і ніс корабля, який впевнено їх долав.
І я спитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх дуже багато, а він один?
І я зрозумів – причина у тому, що у корабля є мета, а у хвиль – ні.
Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо.
В. Черчіль
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ВИШИТА МАПА УКРАЇНИ –
ОБЕРІГ НАЦІЇ
Сила України – у єдності розмаїття культур і регіональних особливостей. Об’єднані
єдиною політичною метою, всі частини України схожі на цю мапу. Символіка земель,
представлених тут, оригінальна і схожа на знаки та символи вишивки.
Загалом в Україні поширено понад 300 вишивальних швів, які виконуються на
основі 30 технік. Є шви, які поширені по всій країні, а є досить реліктові, рідкісні, вузько локальні. Однак, що об’єднує всю Україну у вишивці? По-перше, — це традиція
шити рушники та сорочки на білих лляних, конопляних, а пізніше й бавовняних полотнах. По-друге, у шитті використовується здавен основна п’ятірка кольорів: червоний,
білий, синій, жовтий, чорний. Ці кольори наслідують хроматичний порядок Всесвіту.
Здебільшого у вишивці використовувались один, два кольори, рідше три, чотири.
Багатоколірна гама з’явилася лише у ХХ столітті з виробництвом широкої палітри
вишивальних ниток.
Семантика візерунків регіональних вишивок надзвичайно глибока і веде свою
історію з прадавніх часів. Одним із центральних символів української вишивки є Дерево Життя, яке являє собою космічне Дерево – своєрідний портрет Праматері, яка дає
всьому життя. На земному рівні – це Дерево Роду, символ його процвітання (характерне для Луганської, Харківської, Полтавської, Черкаської областей).
Решітчастий геометричний ромбічний орнамент відображає символ родючості,
плодючості, матеріального достатку (Київська, Житомирська, Закарпатська, Черні
гівська, Вінницька, Волинська області), а також ромб, поділений косим хрестом на
4 ромби (символ «засіяного поля») (Одещина, Миколаївщина).
Восьмикутна зірка – Бог, Сонце, Зоря, Ангел-Охоронець, Коляда (Річне Обрядове Коло, або Коло Свароже) (Київська, Волинська, Кіровоградська, Дніпропетровська,
Запорізька області). Також солярним символом є ромб із променями (Житомирська,
Одеська, Рівненська, Тернопільська області).
Сварга, свастя – символ щастя, рух Сонця по небу (вхід до Небес, Небеса) (Він
ницька, Миколаївська, Херсонська області).
Безкінечники – енергія, інформація, хвильова природа Матерії, впорядкування,
гармонізація (АР Крим, Полтавська, Кіровоградська, Чернівецька, Львівська, Донецька області).
Пов’язані з безконечниками «S»-мотиви (або ключі, гесики) (Кіровоградщина) та
спіралі (Івано-Франківщина) – захист людини від негативних проявів, гармонізація,
добробут, урожай.
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(узори Луганської, Харківської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Хмель
ницької областей).
Наші предки часто кольоровою ниткою зшивали частини одежі та оздоблювали краї,
щоб мати захист від негативних проявів ззовні, зберігати цілісність. Так і на мапі
України єдина нитка, як спільна доля, єднає всі землі. Окупація на півдні і війна на
сході країни спотворюють гармонію. Однак уже готова заполоч для відновлення пошкоджених частин цього чудового килима – України.
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Синтез

«Біла книга економічної політики України до 2030 року: на
ціональний і регіональний виміри» містить пропозиції полі
тичних рішень та науково обґрунтовані рекомендації забезпечення збалансованого розвитку країни на основі подолання
існуючих диспропорцій розвитку регіонів.
Представлений документ розроблено за результатами нау
кових дискусій та круглих столів, які проходили з червня 2017
до квітня 2018 року у провідних вищих навчальних закладах
країни. У цих консультаціях взяли участь представники ор
ганів державної влади та місцевого самоврядування всіх
областей України, депутати всіх рівнів, науковці та освітяни,
представники інститутів громадянського суспільства, профе
сійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти міжнародних орга
нізацій. Аналіз ключових проблем розвитку регіонів було
проведено на базі опрацювання опитування 350 експертів з
усіх регіонів України.
«Біла книга економічної політики України до 2030 року: на
ціональний і регіональний виміри» базується на Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030» та враховує рекоменда
ції Національного форуму «Україна 2030» (що проходив
14.06.2018 у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
«Біла книга» є третім аналітичним документом: перший документ
у серії – Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» –
визначив засадничі принципи збалансованого розвитку країни;
другий документ – «Зелена» книга політики збалансованого
розвитку «Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація
дій» – окреслив коло проблем, які гальмують такий розвиток і
потребують обговорення. Саме «Біла книга» містить практичні
рекомендації задля забезпечення інклюзивного розвитку країни.
Із застосуванням SWOT-аналізу для кожної області виявлено
критичні чинники, які стримують її розвиток, сильні та слабкі
характеристики економіки області, а також можливості та загрози для її подальшого розвитку у контексті Індустрії 4.0. Виходячи з потенційних переваг областей, було визначено драйвери
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їхнього розвитку: створення регіональних інноваційних систем,
SMART-спеціалізація регіонів, модернізація інфраструктури.
Гальмівні чинники: трудова еміграція населення, відсутність
міжрегіональної кооперації, фактична невключеність у гло
бальні виробничі ланцюги, які повторюються у кожному регіо
ні та є спільними для кожного з них, було винесено в окрему групу як загальнонаціональні проблеми. Розв’язок таких
проблем потребує рішень на державному рівні, тому авторами окремо було розроблено пропозиції на національному та
регіональному рівнях.
Запропоновані рішення поділено на короткострокові та дов
гострокові.
Представлений аналітичний документ також спрямовано на:
зміну індустріальної парадигми мислення на інно
ваційну, що враховує вплив глобальних мегатрендів і розвиток технологій Індустрії 4.0;
забезпечення аналітичною інформацією щодо розвитку
регіонів України, як-oт інвестиційні атласи регіонів;
просвітництво щодо реформ задля формування суспіль
ної довіри;
розвиток потужних міжрегіональних партнерств та
коопераційних зв’язків, що створює SMART-спеціалізацію
регіонів та відкриває нові ринки збуту.
Завдання, які стоять перед Україною, вимагають вироблення принципово нової економічної політики. «Біла книга» – це
консолідоване зусилля усіх учасників суспільного процесу.
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Передмова

Процеси самоідентифікації нації, її самовизначення у глобальному середовищі та формування національної держави безпосередньо пов’язані з питанням національного інтересу як
ключової формули реалізації ідеї, що консолідує націю. Ним
оперують, приймаючи владні рішення, політичні та державні
лідери країн світу, а також провідні гравці на міжнародних
ринках, кожний з яких обстоює свій національний інтерес
у гострій конкурентній боротьбі.
Національний інтерес можна кваліфікувати як усвідомлені певною державно оформленою нацією потреби у самозбереженні
та розвитку, національній безпеці, зростанні її добробуту та
багатства на основі політичного та економічного суверенітету,
а також загальнолюдських цінностей (демократія, свобода,
соціальна справедливість, духовність, моральність, культура
тощо)1.
З розвитком світової економіки в умовах поглиблення науковотехнічного прогресу та динамізації всіх форм міжнародних
економічних відносин зростає єдність світу, взаємозалежність
континентів, регіонів та країн. Унаслідок цього дедалі більшого
значення набувають загальнолюдські інтереси, які лежать у
площині розв’язання насамперед глобальних проблем людства,
таких як усунення загрози військової, економічної, фінансової,
екологічної криз, забезпечення людства продуктами харчування, енергоресурсами тощо.
Такі інтереси формують глобальну систему інтересів, серед
яких основним елементом є інтереси економічні.
Що стосується України, то її сучасний національний економіч
ний інтерес пов’язаний, з одного боку, із задоволенням базових
соціально-економічних потреб її громадян та забезпеченням
світових стандартів життя, а з другого — з економічною без
пекою та розширеним відтворенням національного людського

1

12/

Від авторів.

Біла книга економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри

ресурсу. Умовою цього є поєднання власних природних,
технологічних та інтелектуальних ресурсів і можливостей та
переваг зовнішньоекономічних зв’язків.
Високий ступінь реалізації національного економічного інтересу
України неможливий без розгляду екзогенної сфери, специфіка
якої полягає у поєднанні позитивних впливів зовнішнього середовища на країну і запобіганні можливим загрозам її безпеці
з боку зовнішніх факторів. Так, з одного боку, інтеграція
національної економіки у систему світового господарства
розширює її можливості у використанні переваг міжнародного
поділу праці, залучення в країну іноземних інвестицій, включення держави до науково-технічного співробітництва тощо.
З другого боку, екзогенний фактор може відіграти негативну
роль у тих випадках, коли зовнішні зв’язки стримують розвиток
внутрішнього ринку, обмежують потенційні можливості зростання імпортозамінного виробництва, призводять до відпливу
з країни національного капіталу, погіршують екологічний стан
та ін. Отже, реалізація національного економічного інтересу
України з погляду її економічної самодостатності повинна
розглядатися у контексті того, наскільки екзогенний фактор
сприяє формуванню цілісного народногосподарського комплексу держави.
І лише після того, як установлені та набули стійкості основні
макроекономічні параметри, у сферу міжнародної економічної
діяльності можуть долучатися конкретні ланки національного
виробництва або розширюватися зони присутності іноземного
капіталу на національному терені.
Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030», що побачила світ у 2017 році на новій теоретичній парадигмі, ядром
якої є людиноцентризм, формулює стратегічні і тактичні завдання економічного прориву України та механізми їх досягнення. Доктрина органічно поєднала в собі політичні, економічні,
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соціальні та екологічні компоненти суспільного розвитку, чітко
визначає європейські і міжнародні координати національного
розвитку в контексті глобальних мегатрендів, що є цілком
закономірним, вмотивованим, логічним і сучасним форматом
документу такого роду.
Наступним кроком із конкретизації та розвитку положень Доктрини «Україна 2030» є публікація білих книг, розроблення
відповідних програм і дорожних карт галузево-секторального і
регіонального розвитку України.
Саме розв’язанню завдань розроблення конкретних рішень із
реалізації положень Доктрини «Україна 2030» і присвячено
цю «Білу книгу економічної політики України до 2030 року:
національний і регіональний виміри».
«Біла книга» започатковує серію консультацій з метою вироблення механізмів та розроблення інструментів впровадження політики інклюзивного розвитку країни до 2030 року, базуючись на конкурентних перевагах кожного регіону і розвитку
сильних міжрегіональних коопераційних зв’язків.
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ПОДЯКА ЕКСПЕРТАМ
В Україні багато людей, небайдужих до її нинішніх і майбутніх проблем розвитку. Саме завдяки перевазі очікувань на оптимістичний розвиток подій та
сподівань на позитивні зрушення в Україні експертне опитування щодо проблем та перспектив розвитку України та її регіонів було проведене. Експерти очікують на його узагальнення, бо мають надію, що їхня думка буде посилена однодумцями та почута, а результати опитування стануть підставою
для прийняття та реалізації якісних управлінських рішень щодо державної
та регіональної політики України.
Авторський колектив висловлює найщирішу вдячність керівництву та
науково-педагогічним колективам закладів вищої освіти за підтримку ідей
збалансованого розвитку:
Вінницькому національному технічному університету,
Дніпровському національному університету імені О. Гончара,
Донецькому національному університету імені В. Стуса,
Житомирському державному університету імені І. Франка,
Запорізькому національному технічному університету,
Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу,
Київському національному економічному університету імені В. Гетьмана,
Київському національному університету імені Тараса Шевченка,
Львівському національному університету імені І. Франка,
Міжнародному економіко-гуманітарному університету імені академіка Степана Дем’янчука,
Національному технічному університету України «Київський політехнічний
інститут» імені І. Сікорського,
Національному технічному університету «Харківський політехнічний
інститут»,
Національному університету «Києво-Могилянська академія»,
Національному університету «Львівська політехніка»,
Національному університету «Острозька академія»,
Одеському національному економічному університету,
Полтавській державній аграрній академії,
Приазовському державному технічному університету,
Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника,
Сумському державному університету,
Тернопільському національному економічному університету,
Тернопільському національному технічному університету імені І. Пулюя,
Ужгородському національному університету,
Херсонському державному університету,
Херсонському національному технічному університету,
Чернівецькому національному університету імені Ю. Федьковича,
Чернігівському національному технологічному університету,
Чорноморському національному університету імені П. Могили.
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Особлива подяка:
Згуровський М. З. – ректор Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», доктор технічних наук, академік НАН України, Академії педагогічних
наук України
Нанівська В. Т. – співзасновник Аналітичного центру «Колегіум Анни Ярославни», ук
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політичних інституцій, почесний президент Міжнародного центру перспективних досліджень,
ректор Національної академії управління при Президентові України (2006-2009)

подяка найактивнішим учасникам круглих столів,
дискусій та Національного форуму «УкраїнА 2030»
за інтелектуальний внесок:
1. м. Вінниця та Вінницька область
Вінницький національний технічний університет
Адлер Оксана Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри економіки та виробничого мене
джменту
Джеджула Вячеслав Васильович, д.е.н., професор кафедри фінансів та інноваційного
менеджменту
Безсмертна Оксана Владиславівна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва та
фінансової діяльності
Білоконь Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва та фінансової
діяльності
Благодир Лілія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки
Вітюк Анна Валеріївна, к.е.н., асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки
Єпіфанова Ірина Юріївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Занько Віталій Володимирович, д.е.н., завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Заюков Іван Вікторович, к.е.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки
Коваль Наталія Олегівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Лесько Олександр Йосипович, к.е.н., доцент
Малініна Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та виробничого мене
джменту
Міронова Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки
інформаційних систем
Небава Микола Іванович, к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту та інформаційної
безпеки
Несен Леонід Миколайович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та
економіки
Нікіфорова Лілія Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри ЕПВМ
Причепа Ірина Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та виробничого менеджменту
Руда Лілія Петрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту
Ткачук Людмила Миколаївна, к.е.н., заступник декана з навчально-методичної роботи
Штовба Олена Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки
Фурик Василь Григорович, к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
2. м. Дніпро та Дніпропетровська область
Дніпровський регіональний інститут державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України
Баштаник Віталій Володимирович, д.н.держ.упр., професор
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Касян Сергій Якович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу, заступник
декана економічного факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва
Саєнко Марина Іванівна, к.ю.н., доцент
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Резворович Кристина Русланівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права
3. м. Житомир та Житомирська область
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Павловська Людмила Денісівна, к.е.н., професор кафедри економіки, менеджменту i
маркетингу
Боцян Тетяна Вікторівна, к.е.н., декан соціально-психологічного факультету
Вікарчук Ольга Іванівна, к.е.н., зав. кафедри економіки, менеджменту i маркетингу
Горик-Чубатюк Марина Олександрівна, асистент кафедри економіки, менеджменту
i маркетингу
Моложіна громадська організація «Сучасний формат»
Соловйова Жанна, голова правління
Програма «Активні громадяни»
Безсмертна Вікторія Ігорівна, координаторка
4. м. Запоріжжя та Запорізька область
ГО «Громадська рада самоврядування»
Комов Віталій Володимирович, голова
Запорізький національний технічний університет
Поліна Тетяна Веніамінівна, д.е.н., професор, академік АЕН України, завідувач
кафедри менеджменту
5. м. Івано-Франківськ та Івано-Франківська область
Івано-Франківський інститут нафти і газу
Кінаш Ірина Петрівна, д.е.н., професор
Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу і
контролінгу
Петренко Віктор Павлович, д.е.н., професор
Івано-Франківський інститут нафти і газу Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
Кропельницька Світлана Орестівна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри
фінансів (з міжнародної та проектно-грантової діяльності); координатор Регіональної
експертної спільноти Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого
розвитку РЕГІОНЕТ в Івано-Франківській області
6. м. Київ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Семяновський Вадим Миколайович, к.ф.-м. н., доцент кафедри економічної кібернетики
Київський нацйіональний університет імені Тараса Шевченка
Кравченко Володимир Анатолійович, к.е.н., доцент, директор центру економічних
досліджень економічного факультету
Cтавицький Андрій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
7. Київська область
ГО «ГЦГ «Перспектива»
Попова Оксана, керівник
Король Ірина, керівник волонтерського напряму
ГО «Зоря Донбасу»
Коляда Оксана, керівник; член Ірпінської Громадської ради при Ірпінському виконавчому
комітеті Ірпінської міської ради
Інноваційно-освітній простір «Творці майбутнього»
Поліщук Віктор, член активної групи
8. м. Кропивницький та Кіровоградська область
Центральноукраїнський національний технічний університет
Мельник Тетяна Андріївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
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Коцюрба Ольга Юріївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
9. м. Луцьк та Волинська область
Луцький національний технічний університет
Баула Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Ковальська Любов Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Кривов’язюк Ігор Володимирович, к.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності
Лютак Олена Миколаївна, д.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
10. м. Львів та Львівська область
Львівський національний університет імені Івана Франка
Гринів Лідія Святославівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки України;
директор Інституту сталого розвитку при Західному науковому центрі НАН України і МОН
України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кузьмін Олег Євгенович, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту
економіки і менеджменту, Заслужений працівник народної освіти України
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньо-економічної
та митної діяльності
Партин Галина Остапівна, к.е.н., професор кафедри фінансів
Хома Ірина Борисівна, д.е.н., професор кафедри фінансів
Шпак Нестор Омелянович, д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва
11. м. Миколаїв та Миколаївська область
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Нетудихата Косятнтин Леонтійович, к.е.н., доцент
Погромський Віктор Олександрович, к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики
Ципліцька Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та
міжнародної економіки
12. м. Одеса та Одеська область
Одеський національний економічний університет
Грінченко Раїса Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та
організації підприємницької діяльності
Шелудько Сергій Андрійович, викладач кафедри банківської справи, голова Ради моло
дих вчених
Щербак Анатолій Васильович, к.е.н., доцент
13. м. Полтава та Полтавська область
Полтавська державна аграрна академія
Вакуленко Юлія Валентинівна, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібер
нетики та інформаційних технологій факультету економіки та менеджменту
Дядик Тетяна Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Калашник Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри підприємництва і права
Копішинська Олена Петрівна, к.ф.-м.н., професор кафедри економічної кібернетики та
інформаційних технологій факультету економіки та менеджменту
Махмудов Ханлар Зейналович, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і
права
Михайлова Олена Сергіївна, к.е.н., доцент
Писаренко В’ячеслав Петрович, д.н.держ.упр., професор кафедри публічного управ
ління та адміністрування
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Самойлик Юлія Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Світлична Алла Василівна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва і права
Уткін Юрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних
технологій факультету економіки та менеджменту
Хурдей Вікторія дмитрівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, заступник декана факультету економіки та менеджменту
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ткаченко Аліна Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри товарознавства і продовольчих товарів
14. м. Рівне та Рівненська область
Національний університет «Острозька академія»
Гущук Ігор Віталійович, к.м.н., зав. кафедри громадського здоров’я
Дем’янчук Ольга Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Карповець Максим Вячеславович, к.філос.н., декан гуманітарного факультету
Топішко Іван Іванович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Зайцев Микола Олександрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри культурології
та філософії
Волинчук Вікторія Олександрівна, помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Борейко Володимир Іванович, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи
15. м. Суми та Сумська область
Конотопська районна рада
Решетняк Ярослав В'ячеславович, депутат
Центр підримки бізнесу м. Суми
Савченко Тарас
Сумський державний університет
Швіндіна Ганна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління, заступник
директора з наукової діяльності ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
Мельник Юлія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу
Котенко Станіслав, аспірант
Мерщій Борис, аспірант
Пономаренко Оксана Сергіївна, аспірант
Тарабан Наталія Володимирівна, аспірант
16. м. Тернопіль та Тернопільська область
Управління стратегічного розвитку міста Тернопіль
Дейнеко Юрій Петрович, начальник
Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя
Андрушків Богдан Миколайович, д.е.н., завідувач кафедри менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва
Артеменко Людмила Борисівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Білоус Ольга Степанівна, к.е.н., завідувач кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту
Буняк Надія Андроніківна, д.психол.н., завідувач кафедри психології у виробничій сфері
Владимир Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльно
сті та підприємництва
Вовк Ірина Петрівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва
Галущак Михайло Петрович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Галущак Ольга Ярополківна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Гарматюк Оксана Олегівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Гевко Іван Богданович, д.т.н., професор кафедри менеджменту у виробничій сфері
Гевко Ольга Борисівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Дудкін Павло Дмитрович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності
та підприємництва
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Зяйлик Марія Федорівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Кінах Ярослав Ігорович, к.т.н., доцент кафедри програмної інженерії
Кирич Наталія Богданівна, д.е.н., зав. кафедри менеджменту у виробничій сфері
Королюк Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Котовська Ірина Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту у виробничій
сфері
Крамар Ірина Юріївна, к.е.н., доцент кафедри
Кудлак Віталій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів,
Голова ГО «ДемАльянс Тернопільщини», Голова Тернопільського обласного осередку
ПП «ДемАльянс»
Кужда Тетяна Іванівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Луциків Іванна Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту у виробничій
сфері
Мазуренок Оксана Романівна, к.е.н., асистент
Малюта Людмила Ярославівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва
Мариненко Наталія Юріївна, д.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Машлій Галина Богданівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Мельник Лілія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності
та підприємництва
Мосій Ольга Бориславівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Нагорняк Галина Степанівна, к.т.н.,
доцент кафедри менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва
Ніконенко Василь Миколайович, к.філос.н., професор кафедри українознавства та філо
софії
Оксентюк Роман Андрійович, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту у вироб
ничій сфері
Островська Галина Йосипівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяль
ності та підприємництва
Ратинський Володимир Віталійович, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Рудакевич Марія Іванівна, д.н.держ.упр., професор кафедри менеджменту у виробничій
сфері
Сороківська Олена Анатоліївна, д.е.н., професор кафедри менеджменту у виробничій
сфері
Співак Сергій Михайлович, к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Стойко Ігор Іванович, к.т.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та
підприємництва
Хрупович Світлана Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Федишин Ірина Богданівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту інноваційної
діяльності та підприємництва
Шведа Наталія Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Шерстюк Роман Петрович, к.е.н., асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльно
сті та підприємництва
Шпилик Світлана Василівна, к.е.н., доцент
Юрик Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері еко
номіки та фінансів
Тернопільській національний економічний університет
Борисова Тетяна Михайлівна, д.е.н., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та
маркетингу
Длугопольський Олександр Володимирович, д.е.н., професор кафедри економічної теорії
Якимишин Лілія Ярославівна, д.е.н., доцент
17. м. Ужгород та Закарпатська область
Закарпатська облдержадміністрація
Лазоренко Інна Романівна, начальник відділу розвитку промисловості, торгівлі та під
приємництва департаменту економічного розвитку і торгівлі
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Микольченко Наталія Вікторівна, головний спеціаліст відділу прогнозування ре
гіонального розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі
Закарпатський регіональний центр соціально-економічних та гуманітарних досліджень
НАН України
Сембер Степан Васильович, к.е.н., доцент, директор
Ужгородський національний університет
Делеган-Кокайко Світлана Василівна, к.х.н., викладач кафедри екології та охорони
навколишнього середовища хімічного факультету
Ленгер Яна Іванівна, к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства
Лендьел Мирослава Олександрівна, д.політ.н., доцент
Мелеганич Ганна Ігорівна, к.політ.н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних
комунікацій, директор Центру сталого розвитку
Остапець Юрій Олександрович, д.політ.н., декан факультету суспільних наук
Палінчак Микола Михайлович, д.політ.н., професор, декан факультету міжнародних
економічних відносин
Пересоляк Владислав Юрійович, к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри земле
впорядкування та кадастру
Пойда-Носик Ніна Никифорівна, к.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи
Попадюк Надія Іванівна, к.н.держ.упр., доцент кафедри політології і державного
управління
Приходько Володимир Панасович, д.е.н., професор, завідувач кафедрою міжнародних
економічних відносин, директор НДІ «Інститут державного управління та регіонального розвитку»
Слава Світлана Степанівна, к.е.н., професор
Cочка Катерина Андріївна, ст. викладач кафедри фінансів і банківської справи
18. м. Харків та Харківська область
Інститут аналізу винаходів та технологій
Костромицький Юрій Іванович, директор
ТОВ «Компанія «Івента»
Стогній Євген Степанович, технічний директор, патентний повірений України
Харківська міська громадська організація «Енергія миру»
Суханова Тетяна Олексіївна, директор
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Нестеренко Роман Олександрович, доцент кафедри організації виробництва та уп
равління персоналом, директор «Бюро розвитку підприємництва», депутат Хорошівської
селищної ради
Савченко Ольга Ігорівна, к.е.н, професор
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»
Косач Наталія Ігорівна, д.т.н., професор кафедри «Авіаційні прилади та вимірювання»
Національний фармацевтичний університет
Васильєв Станіслав Валерійович, к.ю.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Страпчук Світлана Іванівна, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту і адміністрування
Харківський інститут фінансів КНТЕУ
Богоявленський Олег Володимирович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Гриб Світлана Василівна, старший викладач кафедри менеджменту
Лисенко Вероніка Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка
Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор з наукової
роботи
Кравченко Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент
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Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Перепелюкова Олена Василівна, к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародного бізнесу та
економічного аналізу
Шиян Дмитро Вікторович, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту
19. м. Херсон та Херсонська область
Херсонський національний технічний університет
Гусаріна Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент
Олійник Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент
Сита Євгенія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки і підприємництва
Тарасюк Алла Василівна, к.е.н., доцент
Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор
Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
Білорусов Сергій Георгійович, д.т.н., директор
20. м. Хмельницький та Хмельницька область
Хмельницький національний університет
Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., професор кафедри маркетингу і торговельного підпри
ємництва
21. м. Черкаси та Черкаська область
Черкаський державний бізнес-коледж
Куклін Олег Володимирович, д.е.н., професор, директор
член Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку Черкаської області
Кузнецова Hаталія Богданівна, к.е.н., завідувач відділення економіки
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Кирилюк Євгеній Миколайович, д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних
економічних відносин
Прощаликіна Аліна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних еко
номічних відносин
22. м. Чернівці та Чернівецька область
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Білоскурський Руслан Романович, к.е.н. декан економічного факультету
Круглашов Анатолій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри
23. м. Чернігів та Чернігівська область
Чернігівський національний технологічний університет
Бутко Микола Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної
служби
Гонта Олена Іванівна, д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту еко
номіки
Вербицька Анна Вікторівна, к.н.держ.упр., старший науковий співробітник
Котляр Олександр Олександрович, к.психол.н.
Ревко Альона Миколаївна, к.е.н., доцент
Ремньова Людмила Михайлівна, к.е.н., професор, декан фінансово-економічного факультету
Савченко Володимир Федорович, д.е.н., професор кафедри економічної теорії
Садчикова Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки
Холявко Наталія Іванівна, к.е.н., доцент, керівник НДР «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix»
Штирхун Христина Ігорівна, к.е.н., доцент
24. Донецька область
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Дерев’янко Тамара Антонівна, к.е.н., доцент кафедри інноватики та управління
Любчук Ольга Костянтинівна, д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри туризму
Меліхов Андрій Анатолійович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств

146/

Біла книга економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри

Íàóêîâî-ïîïóëÿðíå âèäàííÿ

Авторський колектив:
Антонюк Л., Гуменна О., Поручник А., Тарута С.,
Харламова Г., Чала Н.

Óêðà¿íà 2030

Біла книга економічної
політики України до 2030 року:
національний і регіональний виміри
Концептуальне рішення макета та ідея обкладинки –
Гуменна О., Тарута С., Харламова Г., Чала Н.
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ïàâëåíêî Â. Î.

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 01.10.18. Ôîðìàò 84õ108 1/16.
Ум. друк. арк. 15,96. Íàêëàä 1000 ïðèì. Зам. № 12.10
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíå äî äðóêó:
ÒÎÂ «Àé Ñi Åñ-Àêòèâ»
01054, Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Äìèòð³âñüêà, 46, 8
ics3@ics-active.com
Видавець ÑÏÄ Ïàâëåíêî, 02068, ì. Êè¿â, à/ñ ¹ 2, Ïàâëåíêî Â. О.
Ñâ³äîöòâî ñóá’ºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ÄÊ ¹ 3337 â³ä 15.12.2008 ð.
Надруковано ÒÎÂ «Ñîô³ÿ-À» ËÒÄ
04053, Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîðíà, 12-á
Ñâ³äîöòâî ñåð³ÿ À00 ¹019912 â³ä 12.09.1995 ð.

