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Передмова 

Підсилення уваги до розвитку промисловості та промислової  політики є одним із до-
мінуючих трендів трансформації  сучасного світового господарства. Глобальна фінан-
сово-економічна криза 2007-2008 рр. та подальша рецесія наочно продемонстрували, що 
ті краї ни, які мають розвинену сучасну промисловість, спроможні успішніше долати ви-
пробування та виходити з них сильнішими.  

Світовии  Схід, де наразі сконцентровано значні виробничі потужності, у цілому ви-
явився більш підготовленим до таких потрясінь глобальної  економіки, ніж світовии  За-
хід, що спеціалізується на сферах послуг і фінансів. Базовані у США і ЄС компанії  перемі-
стили багато промислових виробництв до інших краї н (offshoring), у результаті чого За-
хід став швидко втрачати свої  конкурентні позиції , так що до 2030 р. Азія може знову 
стати головним центром сили у світі, як це вже було до 1500 р. 1 

Такии  перебіг подіи  обумовив широке визнання важливої  ролі промисловості у ви-
рішенні актуальних проблем сучасності, що знаи шло відбиття у нових завданнях і ком-
плексах заходів із прискореного розвитку індустрії , які вживаються провідними 
центрами світової  економічної  і політичної  влади. 

США ставлять перед собою завдання забезпечити американське лідерство у сфері 
передового виробництва (advanced manufacturing). При цьому спеціально було наголо-
шено, що США «... потребують робочої  сили, яка включає не тільки вчених і інженерів з 
вченими ступенями, але також інженерів у заводських цехах, які в змозі спостерігати і 
вдосконалювати складні виробничі процеси, а також робітників, які вміють використо-
вувати сучасні інструменти і машини на фабриках» 2. 

ЄС намагається переломити негативні тенденції  зменшення ролі промисловості в 
краї нах-членах і забезпечити до 2020 р. зростання ї ї  частки з нинішніх 16 до 20% ВВП 3. 
Це має стати результатом відновлення рівня інвестиціи  (валових нагромаджень та вкла-
день в устаткування), розширення торгівлі товарами на внутрішньому ринку ЄС  (для 
досягнення рівня 25% ВВП у 2020 р.) та значного зростання обсягів експорту продукції  
малих і середніх підприємств до третіх краї н. 

На економічному форумі у Давосі (січень 2014 р.) британськии  Прем'єр-міністр Д. Ке-
мерон, наголосив на доцільності повернення (re-shoring) підприємств і робочих місць зі 
Сходу до Заходу, яке вже планують ряд базованих у США промислових компаніи ,  і висло-
вив сподівання на те, що для Британії  також «… існує шанс стати решорною нацією («Re-
Shore Nation»)», у тому числі завдяки заходам щодо поліпшення загального бізнесового 
середовища і забезпечення доступу до надіи них і дешевих джерел енергії  4. 

У РФ, яка за роки ліберальних ринкових реформ втратила значну частину промисло-
вого потенціалу(без виводу и ого за кордони), поставлено завдання відновлення індуст-
рії  на території  своєї  краї ни – реіндустріалізації  – на новому техніко-технологічному рі-
вні і проведення активної  промислової  політики: «Мета була – зупинити розвал інтеле-
ктуальних галузеи  нашої  промисловості, зберегти науковии  і виробничии  потенціал за 
рахунок консолідації  ресурсів і централізації  управління» 5.  

1 National Intelligence Council, USA. Global Trends 2030: Alternative Worlds. – 2012. ‒ P. 2. 
2 Report to the President on ensuring American leadership in advanced manufacturing. – Washington, D.C.: 

Executive Office of the President. President's Council of Advisors on Science and Technology, 2011. ‒ P. 30. 
3 European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Stronger European Industry for 
Growth and Economic Recovery. – Brussels, 2012, COM(2012) 582 final. 

4 Cameron D. (2014). World Economic Forum (Davos) 2014: speech by David Cameron. [ONLINE] Available 
at: https://www.gov.uk/government/speeches/world-economic-forum-davos-2014-speech-by-david-cameron--2. 

5 Путин В. О наших экономических задачах / В. Путин // Ведомости. ‒ 2012. ‒ 30 янв. ‒ № 15 (3029). 

https://www.gov.uk/government/speeches/world-economic-forum-davos-2014-speech-by-david-cameron--2
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2012/01/30
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Реіндустріалізація і решоринг – це провідні напрями неоіндустріалізації  національ-
них господарств і світової  економіки в цілому на основі новітніх техніки і технологіи , при 
якіи  (на відміну від індустріалізації  у XIX-ХХ ст.) ланцюжки поставок і створення вартості 
зазвичаи  виходять за державні кордони і розташовані глобально, відповідно до динамі-
чно змінюваних конкурентних переваг окремих регіонів світу, краї н і підприємств. 

Особливе ж значення, яке  тепер знову надається промисловіи  політиці у рухливому 
світі та розміщенню виробничих потужностеи  у межах національних юрисдикціи , обу-
мовлено сильним впливом промисловості на економічні процеси. 

По-перше, сучасна промисловість є генератором науково-технічного прогресу и  
інноваціи  в економіці. Так, у ЄС на частку промисловості, яка виробляє ≈15% ВВП, при-
падає 65% витрат на НДДКР і маи же 50% витрат на інновації . Інноваціи на активність 
великих промислових підприємств приблизно вдвічі більше за активність великих під-
приємств в інших секторах економіки 6. Тому тепер термін «промисловість» «… більше 
не є синонімом для труб, що димлять, а, навпаки, він усе частіше асоціюється з наукоєм-
ною діяльністю та передовим екологічно-чистим виробництвом» 7.  

По-друге, вона виступає як драи вер економічного зростання. Бізнесові послуги та 
інші непромислові сфери діяльності сильно виграють від попиту з боку промисловості. 
Наприклад, у ЄС кожне €1 промислового випуску містить 34 центи походженням з інших 
(непромислових) секторів 8. При цьому індустрія формує попит на висококваліфіковану 
робочу силу та підтримує ринки праці в інших секторах національної  економіки.  

По-третє, промисловість є важливим фактором глобальної  конкурентоспроможності 
національних економік. У ЄС вона забезпечує більше 2/3 експорту товарів та маи же 60% 
загальних обсягів експорту (включаючи експорт послуг) 9.  

Украї ні також потрібно активно використовувати зазначені переваги промислово-
сті, виходячи з аналізу ситуації , що наразі склалася в Украї ні та за ї ї  межами. 

Тому головна мета підготовленої  доповіді – дати комплексне уявлення про особли-
вості розвитку національної  промисловості у 2013 р., спираючись на оцінки и  аналіз вну-
трішніх і зовнішніх чинників та умов. 

Для цього у роботі послідовно розглянуто актуальні тренди розвитку і досягнення 
промисловості Украї ни у 2013 р. та визначено перспективи ї ї  модернізації .  

Завершують доповідь висновки і рекомендації , які мають стати підґрунтям вироб-
лення адекватних сучасним викликам державних рішень щодо розвитку промисловості 
Украї ни як принципово важливої  складової  національної  економіки та конкурентоспро-
можного учасника світового господарства. 

6 Institut der deutschen Wirtschaft Köln.Industry as a growth engine in the global economy. Final Report. – 
Cologne: IW Consult GmbH, IW Köln, 2013. ‒ P. 13. 

7 Heymann E. Europe's re-industrialisation. The gulf between aspiration and reality / Eric Heymann,  Stefan 
Vetter. – Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG, DB Research, 2013. ‒ P. 2. 

8 Institut der deutschen Wirtschaft Köln, p. 11. 
9 Там само, p. 13. 
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АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ І ДОСЯГНЕННЯ: АКЦЕНТИ 2013 

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

1.1.1. Обсяги і динаміка 

За даними Держслужби статистики, станом на кінець 2013 р. у промисловості  Укра-
ї ни було зареєстровано 50,3 тис. активних підприємств (різних організаціи но-господар-
ських і правових форм). З них маи же 84% належать до переробної  промисловості і лише 
4% – до видобувної . Решта (12%) – це підприємства, які виробляють і постачають енер-
гетичні ресурси для виробничої  сфери та населення. За загальною кількістю підпри-
ємств промисловість як вид економічної  діяльності  поступається сільському, лісовому 
та рибному господарству, сферам адміністративного та допоміжного обслуговування, 
оптової  та роздрібної  торгівлі, надання інших видів послуг. Вирішальним у цьому є чин-
ник зростання підприємництва на базі малих і середніх підприємств переважно у назва-
них сферах. 

У 2013 р. тенденція скорочення обсягів промислового виробництва отримала своє 
продовження (рис. 1.1, табл. А.1.1.1 додатка А), так що Украї на поступово втрачає конку-
рентні позиції  не тільки порівняно з розвиненими краї нами, але и  наи ближчими сусі-
дами (рис. 1.2).  

Рис. 1.1. Динаміка промислового виробництва в Украї ні (% до попереднього року) 
Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 
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Рис. 1.2. Додана вартість у промисловості в розрахунку на душу населення (constant 
2005 US$ per capita) в окремих краї нах СНД 

Складено за даними World Development Indicators, 2013. 

Загальне зменшення обсягів промислової  продукції  (до 2012 р.) склало 4,3% при де-
яких відмінностях по окремих галузях (видах) промислової  діяльності. Це маи же на по-
рядок менше за показник 2012 р. (-0,4%).  Певну стабільність відносно попереднього 
року продемонстрував добувнии  сектор (приріст 0,6% проти 1,9% у 2012 р.). Натомість 
показники переробної  промисловості знов були від’ємними (-7,1%), що утричі більше, 
ніж у попередньому році. Сектор виробництва енергетичних ресурсів («постачання еле-
ктроенергії , газу, пари та кондиціи ованого повітря») зазнав менш значних втрат – на рі-
вні 1,4% (при минулорічніи  позитивніи  динаміці). 

Навіть у номінальному вимірі обсяги реалізованої  продукції  опинилися фактично на 
рівні 2010 р. – у цілому по промисловості та по переробному сектору, а у секторі поста-
чання енергетичних ресурсів та водопостачання – скоротилися (табл. А.1.1.2 додатка А).  
Якщо у попередніх 2011-2012 рр. щорічна динаміка вартісних показників реалізованої  
продукції  була зростаючою, то 2013 р. позначении  загальною (для усіх агрегованих видів 
промислової  діяльності) спадною тенденцією. Галузеві відмінності зумовлені як різною 
виробничою, так і ціновою динамікою. 

Серед видів промислової  діяльності, які зберегли попередні позиції  або навіть трохи 
наростили виробництво, були помічені такі (рис. 1.3): у харчовіи  галузі – виробництво 
м'ясних, рибних, молочних продуктів, кондитерських виробів, чаю и  кави, деяких інших 
харчових продуктів; у текстильніи  галузі – виробництва, пов'язані з вичинкою та оздоб-
ленням хутра; виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність (окрім лісопильного та стругального виробництва,  поліграфічної  діяльно-
сті); у хімічніи  галузі – виробництво мии них засобів та фармацевтичної  продукції , гумо-
вих виробів; у машинобудуванні та енергомашинобудуванні – виробництво електродви-
гунів, генераторів, трансформаторів, машин і устаткування загального призначення; з 
інших галузеи  – виробництво меблів. Приріст обсягів виробництва за видами діяльності 
коливався в межах від 0,3 до 19,5% при наи більш типових значеннях 3-8%. 
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Рис. 1.3. Промисловість 2013: лідери та аутсаи дери (за індексом обсягу продукції) 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

Наи більшими аутсаи дерами у 2013 р. стали такі виробництва (у дужках – скорочення 
обсягів продукції , % до 2012 р., рис. 1.2): медичного устаткування (-64,3%);  цукру (-41,1);  
металообробних машин і верстатів (-36,4);  залізничних локомотивів і рухомого складу 
(-34,5); автотранспортних засобів (-31,7); основної  хімічної  продукції , добрив і азотних 
сполук, пластмас і синтетичного каучуку (-25,0); продуктів нафтопереробки (-22,7); ма-
шин і устаткування для виготовлення харчових і тютюнових виробів 
(-18,5), добувної  промисловості і будівництва (-18,2),  металургії  (-15,0); виробництво 
взуття (-17,4%). Як свідчать наведені дані, темпи падіння виробництва по цих видах ді-
яльності були вищими за загальнопромисловии  показник у 4-16 разів.  

Річнии  спад виробництва розпочався у березні, коли індекс обороту (реалізації ) про-
дукції  добувної  і переробної  промисловості був зафіксовании  на рівні 95,5% (до відпові-
дного періоду 2012 р.). До кінця року ця тенденція переважно погіршувалася, наи біль-
шою мірою – у переробному секторі. 

При зіставленні галузевих показників зростання і скорочення обсягів продукції  є 
очевидним, що переважали критичні тенденції  згортання важливих обробних вироб-
ництв, які мають визначати інвестиціи но-інноваціи нии  розвиток національної  еконо-
міки.  

Динаміка виробництва протягом року була позначена «хвильовим» характером, що 
ілюструють коливання помісячних індексів. У цілому річні показники обсягів  промис-
лового виробництва за всіма видами виявилися наи гіршими за останні три роки (за ви-
нятком фармацевтичної  галузі). 

Як свідчить статистика,  у 2013 р. відчутнии  вплив на обсяги вітчизняного промис-
лового виробництва мав зовнішніи  ринок: питома вага іноземних замовлень становила 
від 12% (фармацевтика) до 60% (одяг і транспортні засоби) ї х загального обсягу. Утім 
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традиціи ні галузі-експортери, насамперед металургіи на та хімічна, не утримали позити-
вну динаміку виробництва, суттєво скоротивши и ого обсяги (відповідно на 6 та 17%). 

Таким чином, є підстави оцінювати 2013 р. як такии , у якому посилилися тенденції   
нестіи кості, спаду, подальшого розшарування промислових виробництв за результатами 
функціонування и  можливостями розвитку як унаслідок впливу кон’юнктурних коли-
вань, так і, вочевидь, несприятливих макроекономічних и  інституціи них умов. 

1.1.2. Галузева структура і структурні зрушення 

Основними структурними параметрами для аналізу є показники галузевих структур 
обсягів реалізованої  промислової  продукції , валової  доданої  вартості промисловості та 
облікової  кількості штатних працівників.  

У структурі обсягів реалізованої  промислової  продукції  (табл. А. 1.1.3 додатка А) про-
тягом 2010-2013 рр. відбулося збільшення частки добувної  промисловості і розроблення 
кар’єрів  та зменшення часток переробної  промисловості, постачання електроенергії , 
газу, пари та кондиціи ованого повітря, водопостачання, каналізації , поводження з відхо-
дами (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Структура промисловості Украї ни за обсягами реалізованої  продукції  в 2013 р. 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

Виходячи з такої  структури, наразі «обличчям» украї нської  індустрії  є такі галузі: ву-
гільна промисловість (секція В «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів»); елек-
троенергетика (секція D «Постачання електроенергії , газу, пари та кондиціи ованого по-
вітря»);  чорна металургія (секція C, розділ 24 «металургіи не виробництво»), машинобу-
дування (секція C, розділи 26-30), актуальні тренди розвитку яких наведено у вставках 
1.1-1.4. Що ж стосується інших важливих галузеи  украї нської  промисловості, то ї х більш 
детальні характеристики наведено в додатку В.   
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Вставка 1.1 

Вугільна промисловість: акценти 2013 

У 2013 р. у вугільніи  промисловості Украї ни, як і в попередні роки, збільшувалися сут-
тєві (у рази) відмінності виробничо-економічних показників державного (що поступово 
звужується) і недержавного (що поступово розширяється)секторів. 

Недержавнии  сектор тепер представляють в основному шахти, що належать до верти-
кально-інтегрованих енергетичної  («ДТЕК») та металургіи них корпораціи  («Метінвест», 
«Донецьксталь»). До ї х складу входять переважно наи більш потужні шахти з кращими при-
родними умовами. Завдяки цьому, а також своєчасному і достатньому інвестуванню, відно-
сно високому рівню менеджменту, сектор функціонує загалом рентабельно і характеризу-
ється позитивною динамікою показників, зокрема, продуктивності праці (табл. А.1.1.6 до-
датка А). Однак, унаслідок профіциту вугільної  продукції  на внутрішньому ринку, що виник 
у зв’язку із загальною економічною кризою у 2009 р. і загострився у 2012-2013 рр., припи-
нили вугледобування 2 шахти у складі корпораціи  та 4 самостіи ні приватні шахти. 

Проблемним є державнии  сектор галузі, якии   унаслідок приватизації , передачі в орен-
ду та концесію кращих шахт, а також  неефективного господарювання деградує за всіма по-
казниками. Сектор характеризується надзвичаи но низькою продуктивністю праці (нижче 
рівня післявоєнних 1940-х років), глибокою збитковістю (виручкою від продажу вугільної  
продукції  покривалося у 2010 р. 65%, а у 2013р. – лише 36% витрат на виробництво), вели-
чезною кредиторською заборгованістю (понад 80% річної  вартості виробленої  продукції ). 

Для покриття поточних збитків і підтримання виробничих потужностеи  державнии  се-
ктор потребує значних систематичних державних субсидіи . При цьому державні дотації  не 
повністю покривають збитки шахт, що спричиняє подальше зростання збитків та боргів, а 
отже і необхідних дотаціи  (табл. А.1.1.6 додатка А). Механізм надання державних субсидіи  
вугледобувним підприємствам блокує стимули до ефективної  роботи, провокує утриман-
ську поведінку керівників і працівників підприємств. Наразі фактично усі державні вугле-
добувні підприємства є банкрутами і від формального визнання цього ї х рятує лише чин-
нии  у галузі мораторіи  на банкрутство.  

Прии нятою у 2010 р. Програмою реформ * передбачалося здіи снити радикальні заходи 
з метою «створення економічно ефективної  беззбиткової  вугільної  галузі». Планувалася 
жорстка и  швидка реструктуризація: державні шахти протягом 2010-2016 рр. мали або при-
ватизуватися, або закритися; дотування шахт повинно було різко скорочуватися (у 2014 р. – 
на 80%) і в 2016 р. скасуватися. Відповідно до Програми у 2011-2012 рр. прии нято закони 
про особливості приватизації , оренди та концесії  об’єктів галузі, визначено перелік шахт, 
що підлягають роздержавленню зазначеними способами, намічено корпоратизацію уніта-
рних державних підприємств, лібералізацію вугільного ринку. 

Однак фактично було здіи снено лише заплановану раніше передачу в оренду ДП «Доб-
ропіллявугілля» (2010 р.) та в концесію – ДП «Ровенькиантрацит» і ДП «Свердловантрацит» 
(кінець 2011р.), робилися невдалі спроби приватизації  окремих шахт. 

Внаслідок того, що більшість державних шахт є малопривабливими об’єктами для по-
тенціи них інвесторів, а закриття шахт пов’язане з болючими соціальними наслідками, ви-
конання задекларованих заходів гальмувалося, а в 2013 р. практично припинилося, що зна-
чною мірою і спричинило кризовии  стан державного сектору галузі. 

Проте, як свідчить світовии  досвід, альтернативи кардинальному реформуванню зби-
ткової  вугільної  промисловості не існує. Прии няту програму реформ слід скоригувати,  
відмовившись від кампаніи ського (швидкоплинного) здіи снення намічених заходів, і по-
чати негаи но ї ї  виконувати. 

 
____________ 

* Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf. 
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У 2013 р. серед видів промислової  діяльності, які належать до переробної  промисло-
вості, збільшилися частки виробництв: харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів; 
виробів з деревини, паперу та поліграфічної  діяльності; хімічних речовин і хімічної  про-
дукції ; основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; гумових і 
пластмасових виробів, іншої  неметалевої  мінеральної  продукції ; машинобудування.  

При цьому збільшення частки машинобудування відбувалося за рахунок зростання 
часток виробництв електричного устаткування та автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів, інших транспортних засобів. Для всіх інших галузеи  переробної  промис-
ловості частка у структурі обсягів реалізованої  продукції  зменшилася. 

Наи більшою у структурі зазначеного показника у 2010 та 2013 рр. була частка пос-
тачання електроенергії , газу, пари та кондиціи ованого повітря. Серед галузеи  перероб-
ної  діяльності у 2010 р. наи більші значення мали традиціи ні галузі украї нської  спеціалі-
зації  – металургіи не виробництво, виробництво готових металевих виробів, а у 2013 р. – 
виробництво харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів. Наи вищии  темп зрос-
тання протягом аналітичного періоду було зафіксовано для показника виробництва ос-
новних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (у 1,57 раза), а наи ви-
щии  темп скорочення – для частки виробництва коксу та продуктів нафто- 
перероблення (на 42,8%), що обумовлено, головним чином, проблемною ситуацією з ві-
тчизняними НПЗ.   

У структурі ВДВ промисловості (табл. А.1.1.4 додатка А) протягом аналізованого пе-
ріоду спостерігалася негативна тенденція – скорочення частки переробної  промислово-
сті (яка повинна мати наи більшу концентрацію доданої  вартості у галузевому випуску 
порівняно з іншими видами промислової  діяльності) на користь добувної  промисловості 
та виробництва і розподілення електроенергії , газу та води. Водночас саме у добувніи  
промисловості частка доданої  вартості у випуску була наи більшою в Украї ні, що також є 
негативною тенденцією.   

Вставка 1.1 

(закінчення) 

У першу чергу необхідно: прискорити виведення з експлуатації  переважно шляхом кон-
сервації  наи більш збиткових малопотужних шахт, що потребують великих дотаціи , за раху-
нок яких можна підсилити соціальнии  захист працівників, що вивільняються (наприклад, 
шляхом дострокового призначення пенсіи , перекваліфікації  тощо); продовжити ініціювати, 
з відповідним інформаціи но-рекламним забезпеченням, та здіи снювати роздержавлення 
(приватизацію, передачу в оренду та концесію) шахт; сприяти поширенню практики спіль-
ної  розробки вугільних родовищ державними та приватними підприємствами. 

У короткостроковіи  перспективі (до 2015 р.) потрібно: упорядкувати, удосконалити та 
законодавчо урегулювати систему державного субсидування вугледобувних підприємств з 
урахуванням норм СОТ і ЄС та з наданням ї и  стимулюючого характеру; провести укрупнення 
та корпоратизацію державних унітарних підприємств з підвищенням ї х економічної  само-
стіи ності та відповідальності; здіи снити лібералізацію ринку вугільної  продукції . 

У подальшому необхідно продовжити роздержавлення вугледобувних підприємств у 
міру попиту (з орієнтацією на завершення у 2023 р.) і забезпечити поступове, але неухильне 
виведення з експлуатації  збиткових шахт на конкурентних засадах у міру скорочення дер-
жавного субсидування галузі (з орієнтацією на завершення у 2025 р.). 
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Вставка 1.2 

Електроенергетика: акценти 2013 

Для вітчизняної  електроенергетики 2013 р., у якому вона погіршила свої  основні пока-
зники (табл. А.1.1.7 додатка А), був багатим на важливі події . Це: по-перше, прии няття За-
кону Украї ни від 24.10.2013 р. № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної  
енергії  Украї ни»; по-друге, підготовка скоригованого проекту Енергетичної  стратегії  Укра-
ї ни на період до 2030 р.; по-третє, початок упровадження стимулюючого тарифоутворення 
для обленерго; по-четверте, зміни правил експорту електроенергії . 

Акцент № 1 – ринковии . За законом про енергетичнии  ринок в Украї ну приходить кон-
курентна європеи ська модель прямих комерціи них відносин між виробниками і спожива-
чами електрики, яка має замістити постсоціалістичну модель енергопулу за схемою єди-
ного покупця. 

Акцент № 2 – ринковии  (приховании ). За зазначеними реформами в енергетиці прогля-
дає прагнення до забезпечення домінування інтересів приватної  енергетики. Законом пе-
редбачено утворення фонду врегулювання вартісного дисбалансу, якии  має наповнюватися 
за рахунок коштів від вільного продажу електроенергії  державних АЕС і ГЕС та з якого бу-
дуть покриватися перехресні субсидії  та дотуватися електростанції  на поновлюваних дже-
релах. Така схема веде до зміцнення виробничих і комерціи них позиціи  приватної  енерге-
тики, насамперед теплової  та "зеленої " (вітрова і сонячна), за рахунок державних атомного 
і гідравлічного сегментів. Певні побоювання щодо діи сності і справедливого застосування 
задекларованих принципів розвитку національного енергоринку виникають у зв’язку з 
тим, що за останні роки приватна паливно-енергетична корпорація «ДТЕК»  перетворилася, 
власне, на паливно-енергетичнии  комплекс краї ни. І и  належать наи більш потужні генеру-
ючі, енергопередавальні та розподільчі компанії  в Украї ні, 29 шахт, які дають 46% націона-
льного видобутку вугілля – левову частку обсягу твердого палива. Незважаючи на суттєво 
меншу економічну ефективність, експансія теплової  енергетики поступово посилюється. І ї  
частка зросла з 42% у 2009 р. до 49% у 2013 р. на тлі скорочення частки атомного сегменту 
з 47 до 43%. Крім того, від нових правил торгівлі електричним струмом за прямими конт-
рактами наи більшии  ефект отримують провідні металургіи ні корпорації , що є спорідне-
ними з «ДТЕК» дивізіонами корпорації  СКМ. 

Зараз «ДТЕК» також є монопольним експортером украї нської  електроенергії : корпора-
ції  вдалося збільшити обсяги постачань з 4,2 (2009 р.) до 9,9 млрд кВт-год ( 2013 р.), хоча 
тарифи внутрішніх ринків перевищують ф'ючерсні котирування європеи ських енергорин-
ків. 

За показниками 2013 р. украї нська електроенергетика сягнула критичної  межі власної  
конкурентоспроможності. Тому технічна інтеграція вітчизняної  та європеи ської  енергоси-
стем здатна привести до зростання не експорту, а імпорту. Тим більше, що за нових ринко-
вих умов споживачеві надається можливість самостіи ного вибору постачальника як усере-
дині краї ни, так і за ї ї  межами.  

Акцент № 3 – екологічнии . Акцент року, якии  не проявився, хоча за логікою мав стати 
нагальним. Не відбулося будь-якої  активності щодо затвердження концепції  Державної  
програми з виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС. Украї на як член Європеи ського Енер-
гетичного співтовариства має виконувати вимоги Директиви 2001/80/ЄС  «Про обмеження 
викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу від великих установок спалювання». 
Це підтверджено і проектом угоди про асоціацію з ЄС. До 31 грудня 2017 р. без будь-якого 
перехідного періоду на вітчизняних енергогенеруючих установках потрібно досягнути гра-
нично допустимих норм емісії  золи, оксидів сірки та азоту. У листопаді 2010 р. урядом було 
ухвалено рішення про розробку Державної  програми з виконання вимог Директиви 
2001/80/ЄС. Але відповідно до законодавства Украї ни спочатку має бути розроблена кон-
цепція цієї  програми. Така концепція вже розроблена, але ще не узгоджена з повноважними 
державними установами і до цього часу не затверджена. Відкритим залишається і питання 
щодо суб’єктів, які фінансуватимуть виконання цього комплексу робіт. 

 

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/pro-ms-pro-yes-i-spivvorozhnist-partneriv-_.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/pro-ms-pro-yes-i-spivvorozhnist-partneriv-_.html
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Вставка 1.3 

Металургійна промисловість: акценти 2013 

Розвиток однієї  з провідних галузеи  украї нської  економіки – металургії  – у 2013 р. ха-
рактеризувався в основному негативними тенденціями (табл. А.1.1.8-А.1.1.11 додатка А). 
Так, спостерігалося зниження обсягів виробництва готового прокату, феросплавів та труб; 
обсяги ж виплавки сталі залишалися маи же незмінними. Усе це призвело до зміщення Ук-
раї ни у світовому реи тингу виробників сталі на 10 місце – на 2 позиції  нижче порівняно з 

2010 р. Украї на поступилася позиціями Туреччині та Бразилії , які у післякризовому періоді 
значно наростили обсяги виробництва. Також у 2013 р. істотно погіршився фінансово-еко-
номічнии  стан галузі внаслідок зниження обсягів виробництва та реалізації  металургіи ної  
продукції , одержання збитків та від’ємної  рентабельності операціи ної  діяльності. Позитив-
ним моментом можна вважати активізацію, хоч і невелику, інвестиціи ної  діяльності, особ-
ливо щодо обсягів та темпів інвестування в основнии  капітал. 

Доволі істотних змін зазнала у 2013 р. товарна та географічна структура експорту и  ім-
порту металопродукції  (табл. А.1.1.12-А.1.1.19 додатка А). Зокрема, загальнии  обсяг експо-
рту з Украї ни збільшився на 4%, до 26,7 млн т. При цьому відбулося зниження частки поста-
вок у краї ни Азії  маи же на 10%, компенсоване збільшенням експорту на ринки Європи та 
Північної  Африки. Що стосується імпорту, то спостерігалось значне скорочення частки 
краї н СНД, зокрема, РФ – до 58 та 45% відповідно, хоча у попередні роки ї х частка переви-
щувала 85 та 75%. Крім цього, маи же на 10% зросла питома вага азіи ських краї н, особливо 
Китаю, якии  суттєво збільшив поставки на украї нськии  ринок високотехнологічної  метало-
продукції  (плоского прокату з покриттям, виробів з нержавіючої  та іншої  легованої  сталі). 
Ці тенденції  є доволі неоднозначними: позитивне зменшення залежності від одного поста-
чальника зарубіжної  металопродукції  нівелюється тим, що у товарніи  структурі імпорту, як 
і раніше, превалює продукція з більш високою доданою вартістю. 

Особливістю промислової  політики щодо металургії  в минулому році стало підписання 
нового «Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів Украї ни та підприємст-
вами гірничо-металургіи ного комплексу Украї ни» від 14.06.2013 р., якии  діятиме до 1 чер-
вня 2014 р. Він передбачає збереження обсягів виробництва та соціальних гарантіи  для пра-
цівників металургіи них підприємств, регулювання тарифів, повернення переплачених по-
датків, сприяння перегляду екологічних нормативів і визначення ГМК пріоритетною галу-
ззю економіки Украї ни. Прии няття Меморандуму викликало суперечливу реакцію в суспі-
льстві внаслідок надання пільг одніи  галузі та и ого доволі «розмитого» змісту. 

Великі металургіи ні підприємства, незважаючи на переважно негативні результати го-
сподарської  діяльності,  намагалися у 2013 р. наблизитися до стандартів світових лідерів 
галузі у сфері соціальної  відповідальності, екологічності виробництва та якості продукції . 
Прикладами можуть бути: освоєння понад 30 видів нової  продукції  підприємствами компа-
нії  «Метінвест», реалізація екологічних проектів, підтримка медичних закладів у містах ро-
зташування металургіи них виробництв, оздоровлення персоналу, участь у проведенні інно-
ваціи них форумів (ПАТ «АрселорМіттал Кривии  Ріг»), подальша модернізація маи же на усіх 
підприємствах з метою підвищення енергоефективності та екологічності виробництва 
(плани закриття компанією «АрселорМіттал Кривии  Ріг» мартенів до 2015 р.) та ін. 

У цілому ж, незважаючи на усі заходи держави та окремих підприємств щодо поліп-
шення діяльності металургіи ної  промисловості, результати 2013 р. показали, що галузь по-
слідовно втрачає конкурентні позиції  на зовнішньому та внутрішньому ринках, особливо 
на тлі світового перевиробництва металопродукції , наявності значного обсягу надлишко-
вих потужностеи  та ї х техніко-технологічної  відсталості в Украї ні (ступінь зносу основних 
засобів – понад  60%).  

Основні перспективи розвитку металургії  на наи ближчі роки вбачаються у розширенні 
реалізації  металопродукції  на внутрішньому ринку, подальшіи  диверсифікації  зовнішніх ри-
нків збуту (особливо у європеи ському та північно-африканському напрямах), зниженні зале-
жності від імпорту високотехнологічної  продукції  та модернізації  технологічної  бази металу-
ргіи ного виробництва. 
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Вставка 1.4 

Машинобудування: акценти 2013 

Однією з системоутворюючих галузеи  вітчизняної  економіки за обсягами виробництва 
і реалізації  продукції , у тому числі за межі Украї ни, є машинобудування, яке являє собою 
розгалужении  виробничии  комплекс. Частка машинобудівної  галузі (МБГ) в обсягах проми-
слового виробництва у 2013 р. становила 9,8%, у ВВП краї ни – 5,4%, у кількості працюючих 
у промисловості – понад 20%, в експорті товарів з краї ни – 16,8%. Товарні потоки експорту-
імпорту машинобудівної  продукції  у 2010-2012 рр. мали тенденцію до зростання, але у 2013 
р. відбулось значне скорочення обсягів експорту продукції  МБГ – на 20,3% (або на 2,7 млрд 
дол. США) порівняно з 2012 р. 

Імпорт продукції  машинобудування у 2010-2013 рр. зростав більш високими темпами 
порівняно з експортом. Одночасно зростало і від’ємне значення сальдо зовнішньої  торгівлі 
Украї ни продукцією МБГ. У 2013 р. відбулось и ого скорочення на 300 млн дол. США у резуль-
таті падіння як обсягів експорту, так і імпорту продукції  ( табл. А.1.1.20 додатка А). 

У 2013 р. у структурі експорту продукції  галузі домінувала продукція за кодом 84 – ко-
тли, машини, апарати і механічні пристрої  (36,2%), що у вартісному вимірі становило 
3,8 млрд дол. США. Це продукція енергетичного машинобудування – турбіни, котли парові, 
газогенератори, турбіни для судових силових установок, двигуни турбореактивні, турбог-
винтові та інші. На другому місці – електричні машини і устаткування (код 85), питома вага 
яких складала у 2012 р. 24,3%, а у 2013 р. – 29,5% (у вартісному вимірі 3134,1 млн дол. США). 

Серед наи більших краї н-імпортерів МБГ Украї ни – краї ни Митного Союзу (МС), а серед 
них – Росіи ська Федерація. З краї нами МС склалося позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі 
Украї ни на відміну від зовнішньої  торгівлі з краї нами ЄС та іншими краї нами світу. 

Наи більш важливими проблемами-2013 для МБГ Украї ни були падіння обсягів вироб-
ництва та загроза втрати ринку РФ. У поточному році у наи більш складному стані можуть 
опинитися галузі масового виробництва – автомобільна та локомотиво- і вагонобудівна. 
Прогнозоване падіння виробництва у цих галузях у 2014 р. – 25-30% до рівня 2013 р. Очіку-
вати підвищення попиту на продукцію украї нського залізничного машинобудування з боку 
РФ не варто, тому що в Росії  активно реалізуються програми імпортозаміщення, зокрема у 
локомотиво- та вагонобудуванні. Основним залишиться власнии  ринок – зношеність рухо-
мого складу Укрзалізниці складає 70%. Укладення Угоди про Асоціацію з ЄС також не при-
несе значних дивідендів МБГ краї ни: через низьку конкурентоспроможність на європеи ські 
інвестиції  в галузь чи зростання обсягів реалізації  на європеи ському ринку очікувати не ва-
рто, проте можливі проблеми з доступом на ринок краї н МС, загроза втрати внутрішнього 
ринку на користь виробників з ЄС, а також значні витрати на впровадження технічних рег-
ламентів ЄС. В сучасних умовах необхідно докласти максимальних зусиль для утримання 
обсягу товарообороту між Украї ною та РФ, що сприятиме захисту економічних інтересів ві-
тчизняних товаровиробників та збуту продукції  машинобудування. 

Від погіршення зовнішньоекономічних відносин з РФ машинобудівна галузь Украї ни 
може втратити від 1,3 до 3,9 млрд дол. США внаслідок зменшенні обсягів експорту продукції  
МБГ до РФ, відповідно, на 25% та на 75%  у порівнянні з 2013 р.  

У середньостроковіи  перспективі (2014-2016 рр.) необхідно вирішити питання щодо 
збільшення обсягів експорту електротехнічної  продукції  МБГ Украї ни до краї н ЄС, яка пере-
важає серед інших видів продукції  у торгівлі з ЄС. Необхідно також своєчасно і комплексно 
здіи снювати економічні та політичні заходи щодо збільшення обсягів торгівлі з іншими 
краї нами світу. У 2013 р. питома вага експорту продукції  МБГ до інших краї н світу становила 
маи же 19%, до краї н ЄС – маи же 20%. Це свідчить про поступову орієнтацію ринку збуту 
продукції  МБГ на інші краї ни світу, що дає надію на виживання галузі. 

Розвиток машинобудування потребує системної  державної  політики в ціи  галузі, спря-
мованої , насамперед, на координацію та підтримку інноваціи ної  та інвестиціи ної  діяльно-
сті, лобіювання інтересів вітчизняних машинобудівників (передусім, у рамках тендерних 
закупівель та інфраструктурних проектів), а також підтримку присутності на пріоритетних 
експортних ринках збуту. 
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Протягом 2010-2013 рр. збільшення часток добувної  промисловості, виробництва та 
розподілення електроенергії , газу та води, з одного боку, та скорочення частки перероб-
ної  промисловості, з іншого боку, зафіксовано також у структурі облікової  кількості шта-
тних працівників (табл. А.1.1.5 додатка А). Це відбулося, головним чином, за рахунок по-
гіршення показника машинобудування. Так, якщо у 2010 р. наи більша частка у кількості 
працівників припадала на цю важливу галузь, то у 2013 р. – на виробництво та розподі-
лення електроенергії , газу та води. 

Таким чином, у галузевіи  структурі промислового виробництва протягом аналізова-
ного періоду відбулося скорочення частки переробної  промисловості за всіма показни-
ками. Отже, головним завданням у короткостроковіи  перспективі має стати подолання 
цієї  негативної  тенденції  структурних зрушень. Для и ого розв’язання доцільним є сти-
мулювання внутрішнього попиту, а також розширення наявних і пошук нових зовнішніх 
ринків збуту для продукції  окремих галузеи  переробної  промисловості. 

Основним напрямом поліпшення структурних пропорціи  у середньостроковіи  перс-
пективі (2014-2016 рр.) має стати зростання ефективності промислового виробництва 
(зростання частки доданої  вартості у випуску), перш за все, у видах промислової  діяль-
ності, що відносяться до переробної  промисловості. Для цього необхідна активізація 
інноваціи ної  діяльності на підприємствах зазначених галузеи  і створення більш сприят-
ливого інституціи ного та макроекономічного середовища. 

1.1.3. Фінансові  результати 

За даними Державної  служби статистики Украї ни, у цілому по економіці фінансовии  
результат підприємств (без малих) до оподаткування за січень-вересень 2013 р. стано-
вив 22,8 млрд грн. Динаміка цього показника у 2010-2013 рр. була досить нестабільною 
(табл. А.1.1.21 додатка А), що обумовлено особливостями розвитку національної  індуст-
рії . 

У промисловості Украї ни за січень-вересень 2013 р. було одержано наи більшии  фі-
нансовии  результат до оподаткування – 11,3 млрд грн,  тоді як фінансова та страхова ді-
яльність принесла 7,8 млрд грн, а інформація та комунікації  – 5,0 млрд грн. Для порів-
няння у 2010 і 2011 рр. передові позиції  посідала промисловість(31,2 та 58,7 млрд грн), 
а сільське господарство и шло на другому місці (17,3 та 25,6 млрд грн), проте у 2012 р. 
ситуація змінилася на протилежну і на перше місце вже вии шло сільське господарство 
(27,0 млрд грн, а промисловість – 21, 4 млрд грн). 

Нестабільними були також і показники кількості прибуткових та збиткових підпри-
ємств. Так, загалом по економіці у січні-вересні 2013 р. частка підприємств, які одержали 
прибуток, становила 59,8%, а загальнии  фінансовии  результат таких підприємств склав 
130,3 млрд грн. Таким чином, порівняно з 2011-2012 рр. кількість прибуткових підпри-
ємств зменшилася (табл. А.1.1.22 додатка А). 

Загальна по економіці кількість підприємств, які одержали збиток, за січень-вере-
сень 2013 р. становила 40,2%, а ї х фінансовии  результат становив ‒107,4 млрд грн.  Це 
стало продовженням тенденції  2011-2012 рр. щодо погіршення фінансових результатів 
до оподаткування (табл. А.1.1.23 додатка А). 

Щодо безпосередньо підприємств промисловості (без малих), то за січень-вересень 
2013 р. наи більші збитки отримані підприємствами металургіи ного виробництва, з ви-
робництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування (22,0% від загальної  
суми збитків у промисловості); постачання електроенергії , газу та кондиціи ованого по-
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вітря (19,5%); добувної  промисловості та розробці кар'єрів (17,7%), виробництва хіміч-
них речовин і хімічної  продукції  (14,5%), виробництва харчових продуктів, напої в та тю-
тюнових виробів (8,2%) (табл. А.1.1.25 додатка А). 

За період 2010 р. ‒ січень-вересень 2013 р. суттєві зміни відбулися лише в таких га-
лузях промисловості, як переробна промисловість та розроблення кар’єрів (2010 р. – 
7,2% від загальної  суми збитків у промисловості; січень-вересень 2013 р. – 17,7%), а та-
кож виробництво харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів (2010 р. – 14,9%; сі-
чень-вересень 2013 р. – 8,2%). 

Наи більшии  прибуток за січень-вересень 2013 р. було одержано в таких галузях про-
мисловості, як добувна промисловість і розроблення кар’єрів (39,3% від загальної  суми 
прибутків у промисловості), постачання електроенергії , газу, пари та кондиціи ованого 
повітря (17,9%), виробництво харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів (16,8%),  
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспорт-
них засобів (5,6%) (табл. А.1.1.24 додатка А). Такии  результат в цілому відповідає дина-
міці 2010-2013 рр. 

Щодо питомої  ваги промисловості у фінансовому результаті підприємств Украї ни 
(без малих) за 2010-січень-вересень 2013 рр., то, незважаючи на стабільне збільшення 
частки збиткових підприємств, а також різке падіння питомої  ваги промисловості у фі-
нансовому результаті підприємств Украї ни (без малих) у 2012 р. до рівня 21%, вона за 
результатами перших трьох кварталів 2013 р. відновила свої  позиції  та маи же досягла 
рівня 2010 р. (січень-вересень 2013 р. – 49,5 %; 2010 р. – 53,5 %) (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Питома вага промисловості у фінансовому результаті за 2010-2013 рр. 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 
Нестабільність динаміки фінансових результатів в економіці краї ни в цілому і про-

мисловості зокрема спричинена низкою чинників, серед яких значну роль продовжує ві-
дігравати «тінізація». 
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Основними причинами цього явища є: 1) значнии  рівень податкового навантаження 
на підприємства та надмірне державне регулювання економіки; 2) корупція державних 
чиновників, які вимагають хабарі в суб'єктів економічної  діяльності; 3) приховування 
керівництвом підприємств частини результатів своєї  діяльності з метою запобігання пе-
реслідуванню з боку кримінальних елементів суспільства; 4) недосконалість економіко-
правового середовища 10.  

Задля вдосконалення економіко-правового середовища та зменшення рівня «тініза-
ції » вітчизняної  економіки у 2013 р. в Украї ні відбулася низка змін у законодавстві та 
нормативно-правовому забезпеченні, що стосуються фінансової  звітності та порядку ви-
значення підприємствами результатів своєї  фінансової  діяльності. Зміст наи важливіших 
змін викладено у табл. Б.1.1 додатка Б. 

Серед основних нововведень – введення у дію Національного положення (станда-
рту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової  звітності» 11 та Закону Ук-
раї ни «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї ни щодо трансфертного ціноут-
ворення» 12. 

Проте новітні норми податкового законодавства не є досконалими з точки зору еко-
номічних інтересів як держави, так і суб’єктів економічної  діяльності. Зокрема, нове На-
ціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої  звітності» є недостатньо деталізованим, що може призвести до накладання штрафів 
на підприємства та/або зростання судових витрат на оскарження рішень контролюючих 
органів, що може означати нераціональні витрати часу та коштів як державних структур, 
так і підприємств.  

Також, незважаючи на те, що введення Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу Украї ни щодо трансфертного ціноутворення» у цілому узгоджується з міжнаро-
дною практикою перешкоджання ухиленню від сплати податків та відпливу капіталу в 
офшорні зони, наразі він є недосконалим та залишає простір для двозначного тлума-
чення і маніпулювання в політичних цілях.  Так, недоліками цього Закону є надання мо-
жливості додаткового контролю державним органам влади не лише за підприємствами, 
які здіи снюють експортно-імпортні операції  (як це відбувається за кордоном), але и  за 
діяльністю всіх підприємств краї ни, а також встановлення необґрунтовано високих 
штрафів за порушення цього Закону. 

Тому можна вважати, що наразі в Украї ні відбувається подальше посилення податко-
вого тиску на платників податків через трансакціи ні видатки суб’єктів господарювання. 
Зазначені тенденції  в податковіи  сфері стимулюють останніх до ухилення від сплати по-
датків та збільшують «тіньовии » сектор економіки. 

Деякі зарубіжні дослідники зазначали, що для Украї ни наи більшою проблемою, що 
сприяє «тінізації » економіки є корупція в органах влади, і саме на ї ї  зменшення мають 
бути спрямовані дії  держави 13. Проте на практиці цього реалізовано не було. 

                                                        
10 Джонсон С. Почему предприятия «уходят в тень»? Взятки и теневая экономика в посткоммунисти-

ческий период / С. Джонсон, Д. Кауфманн, Дж. Макмиллан, К. Вудруфф // Journal of Public Economics. – 2000. 
– №76. – Р. 495-520. 

11 Міністерство фінансів України Наказ "Про затвердження Національного положення (стандарту) бу-
хгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 7 лютого 2013 р. № 73 // Офіційний 
вісник України. –2013. – 19 бер. (№19). – С. 97. – Ст. 665. 

12 Закон України " Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутво-
рення " від 4 липня 2013 р. № 408-VII// Офіційний вісник України. – 2013. – 16 серп. (№60). – С. 82. – Ст. 2137. 

13 Джонсон С., там само. 
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Тому, ураховуючи викладене, у поточному році необхідно доопрацювати законодав-
ство про трансфертне ціноутворення, зокрема: чітко визначити критерії  відбору краї н, 
операції  з якими контролюються, та затвердити перелік таких краї н; усунути можливі 
двозначності у трактуванні норм законодавства про трансфертне ціноутворення; вста-
новити науково обґрунтовані штрафи за порушення законодавства про трансфертне ці-
ноутворення з акцентом на стимулюванні платників податків до більш тісної  співпраці 
з податковими органами, а не на необхідності забезпечити додаткові надходження до 
бюджетів за рахунок цих штрафів; визначити норми відповідальності контролюючих ор-
ганів влади за порушення процедур перевірок коректності звітності щодо операціи  із 
трансфертним ціноутворенням; обґрунтувати необхідність здіи снення контролю за тра-
нсфертним ціноутворенням підприємств, що здіи снюють операції  виключно на внутрі-
шньому ринку. 

Також слід зауважити, що ефективність цих заходів так само, як і «детінізація» еко-
номіки Украї ни і відображення підприємствами у фінансовіи  звітності наближених до 
реальності відомостеи , потребує розробки и  послідовної  реалізації  у краї ні комплексу 
заходів щодо зменшення корупції  в органах влади, що є необхідним напрямом держав-
ного регулювання як у коротко-, так і в довгостроковіи  перспективі.  

1.1.4. Економічна ефективність 

Як зазначалося вище, протягом 2013 р. в Украї ні тривала тенденція до зниження ді-
лової  активності в основних сферах реального сектору економіки. Це спричинило погір-
шення показників економічної  ефективності матеріального виробництва. 

Так, у промисловості Украї ни в 2010-2013 рр. показники продуктивності праці мали 
тенденцію до погіршення 14. Згідно з оцінками Всесвітнього банку за показником дода-
ної  вартості в розрахунку на одного заи нятого у промисловості Украї на значно відстає 
від показників промислового гіганта – Китаю, а також сусідніх Білорусі та РФ, і на поря-
док – від показників краї н-членів ЄС (табл. А.1.1.26-А.1.1.27 додатка А, рис. 1.6). При 
цьому рівень продуктивності праці в промисловості маи же не зростає, що відображає 
стан слабкої  модернізації  промисловості, упровадження нових технологіи  та відсутність 
стимулів у підприємців до нововведень. 

Національна промисловість традиціи но відзначається також високою матеріаломіс-
ткістю та енергоємністю виробництва. Так, за даними Всесвітнього банку, енергоспожи-
вання в Украї ні є одним із наи більш високих у світі. Зокрема, порівняно з краї нами-чле-
нами ЄС воно приблизно в 4 рази вище 15. З урахуванням того, що  індустрія є наи більшим 
споживачем енергетичних матеріалів в Украї ні (у 2012 р. ї ї  частка споживання становила 
75,7% серед видів економічної  діяльності), така ситуація є наслідком використання у 
промисловості застарілих технологіи , що споживають значно більше енергії , ніж анало-
гічні виробництва західних краї н.  

 

                                                        
14 Продуктивність праці. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Науково-дослід-

ний економічний інститут, 2013. – С. 2-5. 
15 World Development Indicators. – The World Bank. – 09 April, 2014. 
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Рис. 1.6. Продуктивність праці у промисловості Украї ни (валова додана вартість  

у промисловості в розрахунку на одного заи нятого) порівняно з краї нами  
Європеи ського Союзу, Росіи ською Федерацією, Республікою Білорусь 

та Китаєм, у постіи них цінах 2005 р., дол. США 

Складено за даними: World Developments Indicators, The World Bank 09-April-2014; Федеральної  служби 
державної  статистики Росіи ської  Федерації  [Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/bg-
d/regl/b13_13/isswww.exe/Stg/d1/05-05.htm; Національного статистичного комітету Республіки Білорусь 
[Електроннии  ресурс]. – Режим доступу:  http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/labor.php. 

 

Більше половини всіх енергоресурсів у промисловості припадає на металургію, яка 
потребує подальшого впровадження сучасних енергозберігаючих технологіи . За 2007-
2012 рр. металургією Украї ни було зменшено енергоспоживання з 18,8 до 14,2 млн 16, 
однак причиною цього була не тільки модернізація виробництва, а и  падіння попиту на 
світових ринках, куди експортується ≈ 70% продукції . 

Про загальну невисоку ефективність промисловості та потенціи ну спроможність 
підприємств даної  галузі національної  економіки збільшувати власнии  капітал свідчить 
рівень рентабельності операціи ної  діяльності  (табл. А.1.1.28 додатка А). 

Протягом 2012-2013 рр. рівень рентабельності операціи ної  діяльності у промисло-
вості був маи же стабільним (рис. 1.7). Але це на 1,5 в. п. менше показника 2011 р. Низькии  
рівень рентабельності та и ого динаміка не сприяють збільшенню капіталізації  вітчиз-
няних промислових підприємств.  

 

                                                        
16 Энергоэффективность Украины – рейтинг энергоэффективности областей Украины. Энергоэффек-

тивность промышленности и жилого сектора. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.termolife.com.ua/pages/105/. 
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* За січень-вересень 2013 р. 

Рис. 1.7. Рентабельність операціи ної  діяльності підприємств 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

Ефективність операціи ної  діяльності промислових підприємств знижується внаслі-
док загального скорочення обсягів промислового виробництва та реалізованої  продук-
ції . 

У підприємств переробної  промисловості рентабельність операціи ної  діяльності пе-
ребуває на низькому рівні, коливання  спостерігається у межах від 2,9 до 1,8% (для порі-
вняння: у РФ рентабельність реалізованих товарів та послуг у переробніи  промисловості 
становила у 2013 р. близько 11% 17, у Білорусі – 9,6% 18). Це пов'язано, у тому числі, з 
високими витратами операціи ної  діяльності на 1 грн чистого доходу від реалізації  про-
дукції , незадовільним станом основних засобів, про що свідчить динаміка ї х зносу. У 
2012 р. знос основних засобів у промисловості становив 57,3%, зокрема у добувніи  про-
мисловості – 54,1%, переробніи  промисловості – 57,2%, виробництві та розподіленні 
електроенергії , газу та води – 58,4% (табл. А.1.1.29 додатка А). 

Те, що відбувається на дании  час у переробніи  промисловості Украї ни, є наслідком 
низької  конкурентоспроможності продукції , яка випускається вітчизняними підприємс-
твами та відсутності зваженого балансу «відкритість-протекціонізм» у політиці уряду як 
до, так і після вступу краї ни до СОТ.  

Серед чинників, що обумовили негативні тенденції  и  незадовільну ефективність 
промислового виробництва у 2013 р., насамперед, слід відзначити:  

1) несприятливу для украї нських виробників кон’юнктуру світових товарних ринків, 
що зумовило слабкии  зовнішніи  попит та зниження цін на основну вітчизняну експор-
тну продукцію; низькии  зовнішніи  попит мав визначальнии  вплив на зменшення обся-
гів виробництва таких орієнтованих на експорт галузеи  економіки, як металургія (на 

                                                        
17 Федеральна служба державної статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gks.ru. 
18 Національний статистичний комітету Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://belstat.gov.by. 
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5,3% порівняно з 2012 р.), машинобудування (на 13,2%) та виробництво хімічних речо-
вин та хімічної  продукції  (на 16,9%) (табл. А.1.1.1 додатка А); 

2) високі ціни на імпортовані енергоносії  та сировину – висока ціна на природнии  
газ для Украї ни знижує конкурентоспроможність хімічної  продукції , а висока ціна на на-
фту та імпортне мито, що знижує рентабельність виробництва нафтопродуктів, обумов-
лює скорочення виробництва на украї нських нафтопереробних підприємствах; 

3) заходи, що були застосовані торговельними партнерами для захисту власного ри-
нку; зокрема додаткові торговельні обмеження РФ щодо украї нських товарів наприкінці 
2013 р., зумовили зниження місячних обсягів експорту з Украї ни до РФ у жовтні на 
20,8%, у листопаді – на 17,8, а в цілому за 2013 р. – на 14,6% 19. 

Вихід зі складної  ситуації , у якіи  наразі перебуває вітчизняна промисловість, і сут-
тєве підвищення ефективності промислового виробництва потребують системного ви-
рішення наявних проблем і суперечностеи  на основі розробки и  реалізації  активної  про-
мислової  політики, суттєвого зміцнення інститутів антимонопольного регулювання и  
захисту конкуренції , державної  підтримки орієнтованих на експорт підприємств пере-
робної  промисловості. 

1.2. ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

1.2.1. Інвестиційна діяльність 

Підвищення рівня забезпеченості інвестиціи ними ресурсами промислового сектору 
економіки ставлять серед наи важливіших завдань економічного розвитку як провідні 
розвинуті краї ни світу, так і краї ни, що розвиваються 20. Як відзначається в останніх єв-
ропеи ських документах 21, з урахуванням поточних економічних умов і невизначеності 
перспектив, саме інвестиціи не фінансування розвитку промисловості є шляхом подаль-
шого економічного зростання.  

Натомість в Украї ні внаслідок світової  фінансової  кризи, політичної  нестабільності 
та недоліків системи управління рівень інвестиціи ної  активності не дозволяє накопичу-
вати достатніи  інвестиціи нии  ресурс для модернізації  економіки. У 2010-2013 рр. гли-
бока криза призвела до зниження темпів освоєння капітальних вкладень і введення но-
вих виробничих потужностеи , зростання обсягів незавершеного будівництва, низьких 
параметрів технологічної  і відтворювальної  структур капітальних вкладень. Певна ста-
білізація останніми роками динаміки валових капітальних інвестиціи  у промисловості 
(табл. А.1.2.1 додатка А) значною мірою обумовлена низькою базою порівняння з рівнем 
інвестування у післякризові роки. За підсумками 2013 р. ще не вдалося забезпечити ін-
вестування на рівні передкризового 2008 р. (рис. 1.8). 

 

                                                        
19 Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
20 A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial Policy Communication Update 

COM (2012) European Commission, P. 6. 
21 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013. – OECD, OECD Publishing, 2013. – 276 p. 
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Рис. 1.8. Валові капітальні інвестиції  у промисловості Украї ни в 2005-2013 рр. 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

Погіршилась технологічна структура інвестування, обмежені інвестиціи ні ресурси 
нераціонально розподіляються між новим будівництвом і технологічним оновленням 
виробництва. У структурі валових капітальних інвестиціи  підвищилась частка інвести-
ціи  у будівництво, а частка інвестиціи  у машини та обладнання у 2013 р. становила лише 
30%, що менше, ніж у кризовому 2009 р. (табл. А.1.2.2 додатка А). 

Галузева структура капітальних вкладень значно погіршилась: незважаючи на те, 
що ї х основна частка припадає  на переробну промисловість (у 2013 р.  – 42,24% від зага-
льного обсягу капітальних вкладень), маи же третину інвестиціи них ресурсів було спря-
мовано у добувну промисловість (22,81%). Тоді як інвестиціи на активність у галузях ма-
шинобудування за роки незалежності впала більш ніж у 13 разів (з 29,3% у 1990 р. до 
2.23% у 2013 р.). За підсумками 2013 р. пріоритетними видами промисловості з точки 
зору надходження інвестиціи  в основнии  капітал були харчова промисловість 14,2%, ме-
талургіи не виробництво та виробництво готових металевих виробів 10,5% (табл. А.1.2.3 
додатка А). 

Спостерігаються суттєві коливання інвестиціи ної  активності за видами промислової  
діяльності (табл. А.1.2.4 додатка А). У сфері виробництва та розподілення електро- 
енергії , газу та води інвестиціи на активність (відношення інвестиціи  в основнии  капітал 
до обсягу реалізованої  продукції ) підвищилася з 6,1% у 2005 р. до 15,2% станом на 
01.10.2013 р. Проте для більшості галузеи  добувної  і переробної  промисловості інвести-
ціи на активність за аналогічнии  період знизилася. 

За регіональною структурою промислових інвестиціи  у 2013 р. наи більше інвестиціи  
освоєно в м. Киї в – 25,8% від загального обсягу (на 4,8% менше ніж у 2012 р.). Але варто 
відзначити, що по Киї вськіи  області цеи  показник становить лише 7,9% (на 4% менше 
ніж у 2012 р.). У Донецькіи  області освоєно 10,9% (на 20,4% менше ніж у 2012 р.), у Дніп-
ропетровськіи  8,3% (на 6,2% менше ніж у 2012 р.). Наи менше освоєно інвестиціи  у Херсо-
нськіи  області – лише 0,8% від загальної  кількості капітальних інвестиціи  (на 18,1% 
менше ніж у 2012 р.). 
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Головним джерелом фінансування капітальних вкладень, як і раніше, залишаються 
власні кошти підприємств, які включають прибуток і амортизацію (рис. 1.9), що ставить 
у залежність розвиток підприємств та ї х інвестиціи ну активність від ї х прибутковості. 

 

 
Рис. 1.9. Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування у 2013 р., % 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

Можливості використання коштів Державного бюджету для фінансування промис-
ловості обмежені через и ого значнии  дефіцит, а також відсутність єдиної  стратегії  роз-
витку промисловості. Так, у структурі інвестиціи  в основнии  капітал за джерелами фі-
нансування у 2010-2013 рр. кошти Державного бюджету зменшились маи же у два рази і 
склали у загальніи  сумі всіх джерел лише 2,5% у 2013 р. (табл. А.1.2.5 додатка А). У тои  
же час інвестиціи ні кошти місцевих бюджетів за цеи  же період знизились до 2,8%, що є 
підтвердженням недостатньої  участі держави у фінансуванні інвестиціи ного процесу. 

Слід відзначити також значне зменшення частки капітальних інвестиціи  за рахунок 
залучення кредитних ресурсів у 2013 р.(ї х частка становила 14,8%). Наи більші обсяги 
(до 80%) банківського кредитування у промисловості припадають на переробну проми-
словість (табл. А. 1.2.6 додатка А). Крім того, переважання у структурі кредитних зо-
бов’язань підприємств короткострокових кредитних ресурсів може призвести до зни-
ження ліквідності фінансових активів підприємств внаслідок необхідності погашення 
кредиторської  заборгованості у короткостроковому періоді. 

Обсяги прямих іноземних інвестиціи  (ПІІ) у промисловість Украї ни є незначними – 
за рахунок коштів іноземних інвесторів фінансується лише 1,6% капітальних інвестиціи . 
Іноземні інвестиції  спрямовуються у вже розвинені сфери економічної  діяльності (табл. 
А. 1.2.7 додатка А). Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних 
інвестиціи  в Украї ну по краї нах-інвесторах (10 краї н, на які припадає 83% ПІІ) може бути 
ризиком залежності економіки Украї ни від політики кількох краї н – основних інвесторів. 

Спостерігається непропорціи нии  розподіл обсягів залучення інвестиціи  по областях 
Украї ни.  Це саме ті області, які на сьогодні вже є економічно розвинутими та наи більш 
привабливими для іноземних інвесторів. Така регіональна структура ПІІ та капітальних 
інвестиціи  не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку територіи  та по-
силює подальше збільшення розриву в ї х розвитку. 
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Не набули достатнього розвитку альтернативні механізми фінансування структур-
них змін у промисловості, такі як фінансовии  лізинг, первинне розміщення цінних папе-
рів на фондовому ринку, спільне інвестування. У структурі украї нського фінансового ри-
нку частка небанківського сегмента становить менше 7% загального обсягу активів фі-
нансових установ. Інвестиціи ні можливості фінансових установ обмежені дефіцитом 
привабливих для довгострокового розміщення коштів фінансових інструментів. Нероз-
виненість ринків спільного інвестування, страхування життя, недержавної  пенсіи ної  си-
стеми та довірчого управління не дозволяє повною мірою залучати заощадження домо-
господарств до інвестиціи ного процесу. Цьому також заважає відсутність дієвих механі-
змів податкового стимулювання інвестиціи ної  активності громадян, недоліки і про-
блеми в чинному законодавстві. 

Наявні проблеми надходження и  розподілу інвестиціи  у промисловому секторі в Ук-
раї ні полягають у структурних диспропорціях (технологічних, галузевих, регіональних, 
за джерелами інвестування), що загрожують поглибленням дисбалансів товарних і фі-
нансових ринків, консервацією неефективної  структури виробництва, монополізацією 
окремих стратегічно важливих або соціально значущих галузеи  економіки, нераціональ-
ним використанням сировинно-ресурсної  бази та виробничих потужностеи . 

Аналіз проблем інвестиціи ної  діяльності дозволив окреслити напрями вдоскона-
лення системи інвестування промислового розвитку на середньострокову перспективу:  

• збільшення обсягів фінансування промисловості за рахунок розширення джерел фі-
нансування в частині бюджетного фінансування програм розвитку промисловості, 
стимулювання залучення альтернативних джерел фінансування, таких як лізинг, ко-
шти, залучені на фондовому ринку, та ін.; 

• створення економічних умов для підвищення в активах банків частки довгостроко-
вого кредитування інвестиціи ної  спрямованості, зокрема за рахунок запровадження 
податкових пільг для банків, які здіи снюють довгострокове кредитування промисло-
вих підприємств; 

• запровадження механізмів державного, приватного та синдикованого гарантування 
інвестиціи них кредитів та визначення критерії в надання державних гарантіи ; 

• формування ринкової  інфраструктури забезпечення фінансування інвестиціи ного 
процесу в промисловості шляхом створення фінансових інститутів розвитку, у першу 
чергу Украї нського банку реконструкції  та розвитку (УБРР) (див. 2.3), регіональних 
інституціи  у сфері сприяння ефективному інвестуванню, спеціальних органів, які 
здіи снюватимуть взаємодію між інвесторами и  органами влади, консолідації  фондо-
вих бірж, забезпечення захисту прав споживачів інвестиціи них послуг, створення 
центрального депозитарію цінних паперів, системи клірингу та розрахунків, які за-
безпечують мінімізацію ризиків під час виконання угод з цінними паперами; 

• створення умов для підвищення рівня капіталізації  та ліквідності фондового ринку, 
а саме вдосконалення системи обміну, розрахунку та звітності учасників фондового 
ринку, забезпечення прозорості діяльності інститутів спільного інвестування; 

• посилення можливостеи  використання внутрішніх фінансових ресурсів підприємств 
шляхом податкового стимулювання та відновлення амортизації  як наи суттєвішого 
джерела формування амортизаціи них ресурсів завдяки використанню наявних амо-
ртизаціи них відрахувань відповідно до ї х цільового призначення. 

Необхідність модернізації  промисловості Украї ни обумовлює потребу у вирішенні 
таких стратегічних завдань у сфері інвестування промисловості: 

• створення сприятливих правових, економічних та організаціи них умов для розвитку 
інноваціи но-інвестиціи ної  діяльності у промисловості; 
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• подальше зниження облікової  ставки НБУ, що сприятиме зниженню відсоткових  ста-
вок банків по кредитах і пожвавленню кредитування, зокрема за рахунок посилення 
ролі уряду в безпосередньому управлінні банківською системою; 

• розбудова системи державного інвестування завдяки: удосконаленню методології  
розроблення, оцінювання та відбору інвестиціи них проектів, а також визначенню 
принципів та механізмів державного інвестування, спрямованих на розвиток проми-
слового виробництва, розвиток інфраструктурних і базових секторів економіки; за-
безпеченню розвитку системи прямих державних інвестиціи , зокрема на умовах спі-
льного фінансування; 

• формування інфраструктурної  підтримки системи фінансування розвитку промис-
ловості шляхом створення умов для ефективного функціонування інноваціи них фі-
нансово-кредитних установ та інвестиціи них підприємств, становлення і забезпе-
чення розвитку індустрії  прямого інвестування. 

1.2.2. Інноваційна діяльність 

Виклики нових світових реаліи  поставили перед вітчизняною промисловістю за-
вдання активізації  інноваціи ної  діяльності – наи більш ефективного засобу підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та включення у глобальні ланцюжки форму-
вання вартості на більш вигідних засадах.  

Утім дотепер ще украї нська держава не сформувала чіткого ставлення до інноваціи -
ної  діяльності. Відсутня затверджена Стратегія інноваціи ного розвитку Украї ни 22, що 
спричиняє проблеми з визначенням і практичною реалізацією пріоритетних напрямів 
інноваціи ної  діяльності, формуванням національної  інноваціи ної  системи та, як наслі-
док, унеможливлює впровадження активного сценарію переходу економіки на іннова-
ціи нии  шлях розвитку.  

У 2013 р. основними  демотивуючими чинниками інноваціи ної  діяльності залиша-
лися  загальне послаблення економіки та специфічні інституціи ні умови (масова коруп-
ція, бюрократія, процвітання реи дерства, потужна система «відкатів» як одного з елеме-
нтів тіньової  економіки). За даними Держслужби статистики Украї ни, інноваціи ною дія-
льністю в промисловості заи мається менше п’ятої  частини загальної  кількості підпри-
ємств (табл. А.1.2.8 додатка А), що значно нижче порогового значення (25%) 23 і аналогі-
чного показника багатьох європеи ських краї н 24 (рис. 1.10).  

 

                                                        
22 Наразі існує лише проект такої стратегії, розроблений на виконання Постанови ВР України від 

17 лютого 2009 р. № 965-VI «Про проведення парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку 
України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» (Див.: Стратегія інноваційного розвитку 
України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (проект) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47920).  

23 Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь / за 
заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. ‒ С. 125. 

24 Eurostat (2013) Enterprises by type of innovation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis7_type&lang=en. 

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47920
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis7_type&lang=en
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Рис. 1.10. Інноваціи на активність підприємств промисловості в деяких краї нах-членах 

ЄС та в Украї ні, % до загальної кількості підприємств 

Складено за: Eurostat (2013) Enterprises by type of innovation [Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do; Наукова та інноваціи на діяльність в Ук-

раї ні: стат. зб. – К.: ДП «Інформаціи но-видавничии  центр Держстату Украї ни», 2013. ‒ С. 163. 

 

При цьому інноваціи на діяльність підприємств здіи снюється переважно за рахунок 
закупівлі обладнання: у 2012 р. частка підприємств, що віддавали перевагу цьому на-
пряму, становила 62,3% 25. Відповідно, у структурі загальних інноваціи них витрат пере-
важають витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 
70,1%, у тои  час як на проведення досліджень і розробок витрати підприємств були у 
рази менше – 10,4% (станом на 2012 р.) 26.  

Позитивною тенденцією останніх років стало певне збільшення кількості іннова-
ціи но активних промислових підприємств – в 1,2 раза порівняно з 2010 р. Частка проми-
слових підприємств, що впроваджували інновації , також зростала: темп приросту стано-
вив 12,7%. Кількість упроваджених нових технологічних процесів і освоєних інноваціи -
них видів продукції  збільшилася в 1,07 і 1,4 раза відповідно. Ураховуючи структуру на-
прямів проведених інноваціи  та витрат на інноваціи ну діяльність у промисловості, мо-
жна зробити висновок, що зростання кількості інноваціи но активних промислових під-
приємств та інших вищенаведених показників забезпечувалося переважно за рахунок 
підвищення обсягів закупівель нового обладнання, зокрема зарубіжного. Це свідчить 
про невисокии  попит на інновації , та, при збереженні таких тенденціи , може призвести 
до консервації  застарілої  структури національного виробництва.  

На особливу увагу в цьому зв’язку заслуговує вихідна и  одночасно ключова про-
блема, що стої ть перед національною економікою: несформовании  з боку промисловості 

                                                        
25 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Де-

ржстату України», 2013 ‒ С. 163. 
26 Там само, с. 173.  
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попит на інновації , слабкі ринкові стимули для розвитку наукомісткого виробництва. Це 
пояснюється різноплановими причинами. 

По-перше, залишається в цілому несприятливим для інноваціи  інституціи не середо-
вищем, у тому числі у зв’язку з політичною турбулентністю. 

По-друге, відсутня дієва система стимулювання інноваціи ної  діяльності, заходи якої  
зазвичаи  скасовуються щорічними змінами до Державного бюджету та інших законів Ук-
раї ни.  

По-третє, чинна система фінансування сфери НДДКР узагалі не передбачає дове-
дення наукових розробок до ї х комерціи ного використання. Протягом останніх років фі-
нансування наукових та науково-технічних робіт в Украї ні не сягало порогового зна-
чення (понад 0,9% ВВП), починаючи з якого наука може істотно впливати на розвиток 
економіки (табл. А.1.2.9 додатка А). Така ситуація не відповідає практиці розвинутих 
краї н, де на дослідження і розробки спрямовуються значні фінансові вливання, у тому 
числі за рахунок коштів бізнес-структур (табл. А.1.2.10 додатка А).  

Хронічне недофінансування сфери НДДКР підриває цілісність ї ї  структури, продов-
жує виснажувати кадровии  потенціал: протягом останніх років чисельність працівників 
наукових організаціи  скоротилася на 12,2%, у тому числі дослідників – на 10,9% (табл. 
А.1.2.11 додатка А). Левова частка витрат на виконання наукових і науково-технічних 
робіт власними силами організаціи  спрямовується на оплату праці працівників (табл. 
А.1.2.12 додатка А), фактично зводячи нанівець оновлення парку наукових приладів і 
устаткування. Так, близько 75% наукового обладнання науково-дослідних організаціи  і 
лабораторіи  НАН Украї ни експлуатується понад 15 років. Для порівняння: у розвинутих 
краї нах термін експлуатації  такого обладнання не перевищує п’яти-семи років 27. Як на-
слідок, слабкими залишаються зв’язки наукової  сфери з промисловістю, здебільшого 
вони носять формальнии  несистематичнии  характер. Відсутня розгалужена інфрастру-
ктура, яка б забезпечувала доведення результатів НДДКР до товарного вигляду, просу-
вання цих товарів на ринок та ї х реалізацію. Чинна протягом 2009-2013 рр. державна ці-
льова економічна програма не усунула проблему функціональної  неповноти інноваціи -
ної  інфраструктури 28.  

По-четверте, обмежении  попит промислових підприємств на інновації  обумовлении  
процесами, що відбуваються у самому виробництві. Домінування великих бізнес-струк-
тур у сировинному сегменті промисловості, високии  рівень монополізації  у більшості 
виробничих галузеи , обмеження інноваціи них процесів на підприємствах застосуванням 
уже готових технологічних рішень перешкоджає формуванню зацікавленості промисло-
вості у фінансуванні наукової  сфери і в подальшому використанні ї ї  розробок у виробни-
цтві. Більш того, можна констатувати, що в умовах сформованого господарського по-
рядку підприємства розглядають інноваціи ну діяльність невигідною і навіть «загрозли-
вою», оскільки в них немає ніяких гарантіи , що прибуток, одержании  у результаті інвес-
тиціи  у нові знання і технології , не буде вилучено неправомірними засобами 29.  

                                                        
27 Національна академія наук України. Короткий річний звіт за 2012 р. – К.: ВТС Принт, 2013. – С. 5 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/text/report/2012ua.pdf.  
28 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної про-

грами «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки» від 14.05.2008 р. № 447 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF (редак-
ція від 02.11.2012 р.).  

29 Вишневский В. Инновации, институты и эволюция / В. Вишневский, В. Дементьев // Вопросы эко-
номики. – 2010. – № 9. ‒ С. 46.  

http://www.nas.gov.ua/text/report/2012ua.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF
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Доки зберігатиметься така модель господарювання, зацікавленості промислових 
підприємств у новіи  моделі розвитку, в основі якої  – інвестиції  в інноваціи ну діяльність, 
не буде. 

У зв’язку із цим першочерговими (на період поточного року) має бути прии няття за-
ходів урядом щодо:  

• створення при Кабінеті Міністрів Украї ни комісії  з представників влади, промислово-
сті, науки, освіти і громадськості щодо доопрацювання схваленої  Верховною Радою 
Украї ни на парламентських слуханнях у 2009 р. Стратегії  інноваціи ного розвитку Ук-
раї ни на 2010-2020 рр. в умовах нових глобалізаціи них викликів; результатом роботи 
комісії  має бути оновлена Стратегія інноваціи ного розвитку Украї ни, подана у ви-
гляді проекту закону для прии няття Верховною Радою Украї ни;  

• конкретизації  у Стратегії  переліку діючих пріоритетних напрямів інноваціи ної  дія-
льності як основоположних, ключових елементів державної  інноваціи ної  політики 30, 
за кожним з яких започаткувати комплексні національні програми для поєднання 
всіх складових національної  інноваціи ної  системи;  

• підготовки пропозиції  щодо поетапного, протягом 2014-2020 рр., нарощення частки 
бюджетного фінансування наукової  та науково-технічної  діяльності до законодавчо 
встановленого рівня в 1,7% ВВП і внести відповідні пропозиції  до Верховної  Ради Ук-
раї ни.  

У середньостроковіи  перспективі (на період до 2016 р.) для вирішення вищеозначе-
них проблем потрібно вжити таких заходів:   

• провести інвентаризацію діючих організаціи них форм співпраці науки і промисло-
вого сектору економіки, за результатами якої  підготувати пропозиції  щодо підви-
щення продуктивності ї х діяльності та поповнення переліку таких форм новими, що 
базуються на принципах державно-приватного партнерства, зокрема, Технологічних 
платформ. У зв’язку із цим доцільно доопрацювати та ввести в дію розроблении  у 
2012 р. Держінформнаукою Украї ни проект розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
ї ни «Про затвердження Концепції  формування Технологічних платформ в Украї ні» 31. 
Передбачити застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері 
інноваціи , перш за все, для продукування проривних технологіи , розвитку іннова-
ціи ної  інфраструктури, фінансування окремих стадіи  інноваціи ного ланцюжка;  

• розробити проект Державної  цільової  економічної  програми «Інтеграція академіч-
ної  науки і промислового сектору економіки» на наи ближчі 5-10 років, яка б визна-
чала напрями та механізми ї х спільної  діяльності у сфері науки та інноваціи ;  

• розробити спеціальнии  законопроект – Закон Украї ни «Про забезпечення розвитку 
національної  інноваціи ної  системи»; доопрацювати Закон Украї ни «Про інноваціи ну 
діяльність» – у частині доповнення и ого розділом «Інфраструктурна підтримка інно-
ваціи ної  діяльності» для визначення ролі і місця інноваціи ної  інфраструктури у здіи -
сненні інноваціи ної  діяльності, розкриття видів інноваціи ної  інфраструктури і меха-
нізмів активізації  інноваціи ного розвитку за ї ї  допомогою, інструментів під- 
тримки функціонування і розвитку інноваціи ної  інфраструктури органами держав-
ної  та регіональної  влади.  

                                                        
30 На даний час в Україні використовується фронтально-локальний підхід до їх визначення, що супе-

речить світовому досвіду. Наприклад, у Японії їх кількість дорівнює 6, в Іспанії – 5, у Південній Кореї та 
Нідерландах – 4, Великобританія взагалі ‒ 2. Для України має бути приблизно стільки ж.  

31 Інформаційно-аналітичний звіт «Про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України у 2012 році». – К., 2013. – С. 8. 
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1.2.3. Капіталізація 

Ефективне залучення інвестиціи  через інструменти фондового ринку сприяє зрос-
танню капіталізації  вітчизняних підприємств, у тому числі промислових, оскільки вони 
є основними учасниками фондового ринку. Так, протягом січня-грудня 2013 р. обсяг за-
лучених інвестиціи  в економіку Украї ни через інструменти фондового ринку досяг 
144,4 млрд грн, зростання становило 35% відносно аналогічного періоду 2012 р. 32 

Зазвичаи  емісія цінних паперів дозволяє підприємствам промисловості залучати 
значні обсяги капіталу для реалізації  інвестиціи них проектів, що сприяє ї х капіталізації . 
Однак аналіз акціонування підприємств в Украї ні свідчить про нестабільну динаміку 
емісіи  у періоді, що аналізується (табл. А.1.2.13 додатка А). 

Оскільки на дании  час ресурси для бізнесу в Украї ні є дорогими, а фондовии  ринок 
добре розвивається, коли вартість ресурсів є низькою, для промислових підприємств мо-
жливості фондового ринку суттєво обмежені. У першу чергу це корпоративні облігації . 
До того були папери внутрішньої  державної  позики, потім був попит на облігації  компа-
ніи  державного сектору 33.  

У 2011 та 2012 рр. суттєва питома вага емісіи  акціи  припала на фінансовии  сектор 
економіки (66 та 23% відповідно). У 2013 р. наи більш значні за обсягом випуски акціи , 
які суттєво вплинули на загальну структуру випусків акціи , належали банківським уста-
новам. Тобто емісія акціи  є опосередкованим інструментом забезпечення капіталізації  в 
Украї ні шляхом надання банківських кредитів для формування інвестиціи них ресурсів.  

У частині  емісії  облігаціи  у цеи  період спостерігалися протилежні тенденції . На не-
фінансовии  сектор припадала більшість випусків облігаціи  (рис. 1.11), і, незважаючи на 
зниження обсягів залучення капіталу на 7,2% у 2013 р. порівняно з 2012 р. шляхом облі-
гаціи них позик підприємствами нефінансового сектору, спостерігається збільшення на 
5,0% ї х питомої  ваги в загальному випуску. 

Ринкова капіталізація акціонерних товариств, акції  яких обертаються на ПАТ »Укра-
ї нська біржа», станом на кінець 2013 р., становила 146,25 млрд грн, що відображає тен-
денцію зменшення відносно 2012 р. на 11,7% 34. За структурою обсягів нарощування ка-
піталізації  на промисловии  сектор припадає ≈70% від загального обсягу ринкової  капі-
талізації  усіх вітчизняних акціонерних товариств.  

Структура обсягів нарощування капіталізації  промисловості на фінансовому ринку 
свідчить про те, що хоча вона є відносно диверсифікованою, проте представлена підпри-
ємствами сировинного комплексу. Так, за даними  ПАТ «Украї нська біржа», станом на 
30.12.2013 р. на виробництво матеріалів припадало 54%, промислових товарів – 32, спо-
живчих товарів – 8, реалізацію нафти і газу – 6% від загальної  ринкової  капіталізації  під-
приємств промисловості в Украї ні 35. 

 

                                                        
32 Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня – грудня 2013 року 

[Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу: 
http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/62/1391589465.doc. 

33 Амелин А. Я оптимист и верю в то, что фондовый рынок будет развиваться [Электронный ресурс] / 
А. Амелин // ЮРЛИГА. – 09.07.2013. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/12/-
20/94247.htm. 

34 Інформаційні дані відносно торгів цінними паперами [Електронний ресурс] / ПАТ «Українська бі-
ржа». – Режим доступу: http://www.ux.ua/ru/marketdata/marketresults.aspx. 

35 Розраховано за інформаційними даними відносно торгів цінними паперами [Електронний ресурс] / 
ПАТ «Українська біржа». – Режим доступу: http://www.ux.ua/ru/marketdata/marketresults.aspx. 

http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/62/1391589465.doc
http://www.ux.ua/ru/marketdata/marketresults.aspx
http://www.ux.ua/ru/marketdata/marketresults.aspx
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* Дані щодо випуску облігаціи  промислових підприємств відсутні. 
** Підприємства переробної  та добувної  промисловості, виробництва та розподілу електроенергії , газу та 
води. 

 

Рис. 1.11. Обсяг зареєстрованих випусків облігаціи  підприємств у 2010-2013 рр. 

Складено за даними річних звітів та інформаціи них довідок НКЦПФР за 2010-2013 рр.  

 

Падіння промислового виробництва, що вже триває 18 місяців поспіль в Украї ні (ста-
ном на березень 2014 р.), очікування підписання угоди з ЄС, загальна нестабільна полі-
тико-економічна ситуація в Украї ні, соціальні протистояння наприкінці 2013 р. суттєво 
обмежили доступ підприємств промисловості до ресурсів фінансового ринку, зокрема 
фондового. У структурі джерел капітальних інвестиціи  переважає використання влас-
них коштів36, оскільки вони є більш доступними, дешевими та не потребують розкриття 
інформації , високих стандартів якості виробництва та управління.  

Експертами фондовии  ринок Украї ни розглядається як периферіи нии , а перерозпо-
діл ресурсів – опортуністичним, а без надіи но функціонуючого фондового ринку, якии  
фінансує розвиток приватного актора, перспективи довгострокового зростання краї ни 
різко погіршуються 37.  

В Украї ні все ще не створено умов для суттєвих потоків капіталу в промисловість. 
Відсутність належних інституціональних умов, політичної  волі, інтересів великих аген-
тів ринку, дієвої  інфраструктури не сприяє акумуляції  ресурсів бізнесу та населення для 
формування інвестиціи  підприємств промисловості. Акціонерні товариства, створені в 
Украї ні переважно в результаті приватизації , не зацікавлені в розкритті інформації  та 
прозоріи  діяльності.  

                                                        
36 Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-грудень 2013 року [Електронний ре-

сурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/. 
37 Пасенюк М. Главный тезис капитализма – ни от кого не зависеть [Электронный ресурс] / М. Пасенюк 

// ЛІГА. Финансы. – 12.11.2013. – Режим доступа: http: // finance.liga.net/print/ 36294.htm/. 
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Відсутність соціальної  злагоди у суспільстві, відповідно, належного інвестиціи ного 
клімату значно звужує коло тих великих підприємств, які мають довгострокові стратегії  
розвитку бізнесу, належнии  рівень корпоративної  культури та корпоративного управ-
ління, а відтак готові до залучення інвестиціи них ресурсів на ринках капіталу.  

Навіть якщо украї нські компанії  готові працювати за міжнародними фінансовими та 
управлінськими стандартами, для них законодавством визначено положення, які обме-
жують вихід національних компаніи  на міжнародні ринки. Випуск акціи  у національніи  
валюті та 25% обмеження розміщення акціи  за межами Украї ні, слабка та дорога система 
захисту прав та інтересів інвесторів стримує використання механізму фондового ринку 
для формування інвестиціи них ресурсів промисловості, зокрема венчурного фінансу-
вання. Перешкодами на шляху використання великими промисловим підприємствами 
можливостеи  Initial Public Offering (IPO) є недосконале украї нське законодавство в час-
тині передачі прав власності на цінні папери іноземному акціонеру, висока вартість роз-
міщення, у цілому невисокии  рівень корпоративної  культури, недостатніи  досвід ве-
дення звітності за міжнародними стандартами. 

Основними маи данчиками для украї нських компаніи  виступають Лондонська альте-
рнативна, Варшавська та Нью-И оркська фондові біржі.  

Для невеликих компаніи  Варшавська біржа залишається наи більш прии нятним маи -
данчиком (за оцінками експертів – для компаніи  із капіталізацією $100-150 млн). Так, за 
інформацією Представництва Варшавської  фондової  біржі  в Украї ні станом на кінець 
2013 р. до участі в торгах було допущено 13 украї нських компаніи , серед яких компанії  
видобувної  галузі: Sadovaya Group, Coal Energy, компанія Westa ISIC, яка спеціалізується 
на виробництві електричного устаткування, Milkiland – диверсифіковании  виробник мо-
лочної  продукції , виробничі потужності якого розташовані та території  Украї ни та Росії . 
Обсяг розміщення цінних паперів промислових компаніи  Украї ни на Варшавськіи  фон-
довіи  біржі у 2010 р. становив € 83,15 млн, у 2011 р. – € 88,0 млн 38, а в 2012-2013 рр. на 
цьому маи данчику не було розміщення цінних паперів украї нських підприємств. 

На Лондонськіи  фондовіи  біржі (AIM площадка) спостерігається тенденція до зни-
ження ринкової  капіталізації  украї нських компаніи  від £ 276,5 млн у 2010 р. до £ 109,5 
млн у 2013 р. Промислові компанії , хоча і демонстрували деяке зростання протягом 
2011-2012 р., у 2013 р. втратили маи же 50% своєї  ринкової  вартості порівняно з 
2010 р. (табл. А.1.2.14 додатка А). 

Проблемою виходу украї нських підприємств промисловості на фондовии  ринок і фо-
рмування ринкової  капіталізації  в Украї ні є низька можливість проведення лістингу цін-
них паперів на фондових площадках. Украї нські підприємства в основному не відповіда-
ють вимогам, які висунуто до емітентів для проходження лістингу (строки існування 
емітента, вимоги до прибутковості, кількість акціонерів у складі емітентів). За даними 
ПАТ «Украї нська біржа», станом на 31 грудня 2013 р. першому рівню лістингу відпові-
дали тільки акції  ПАТ «Мотор Січ». На другому рівні лістингу перебували акції  двадцяти 
емітентів, серед яких п’ять інвестиціи них фондів.  

Вирішення питання зростання ринкової  капіталізації  вітчизняних публічних акціо-
нерних товариств, у тому числі промислових, можливе у короткостроковіи  перспективі 
на основі: 

• розробки пільгових вимог до емітентів при проходженні лістингу на фондових пло-
щадках Украї ни, які можуть діяти деякии  період для емітентів або до повного виходу 
із фінансової  кризи; такі пільгові вимоги допоможуть емітентам виконувати норми 

                                                        
38 Представництво Варшавської фондової біржі в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ipowse.com.ua/listedcompanies/. 
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акціонерного законодавства, збільшити прозорість діяльності, а фондовим біржам – 
збільшити кількість емітентів у біржових списках; 

• розробки надіи них механізмів залучення приватного капіталу на ринок цінних па-
перів; організація ефективної  взаємодії  фондових бірж, професіи них учасників фон-
дового ринку, Національної  комісії  з цінних паперів у даному питанні. 

У середньостроковіи  перспективі необхідно зосередити увагу на вдосконаленні ме-
ханізмів захисту прав власності, розширенні прав міноритарних акціонерів, зменшенні 
обсягів трансферного (офшорного) ціноутворення, забезпеченні достовірної  та прозорої  
звітності акціонерних товариств. 

1.3. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

1.3.1. Регіональні особливості розвитку промисловості 

Диференціація регіонів за промисловою ознакою посилилась у процесі економічних 
реформ. По окремих регіонах відбулося закріплення сировинної  спеціалізації , яка спира-
ється на розвиток видобувних галузеи  і виробництв з первинної  переробки сировини, 
що сприяло поглибленню нерівномірності промислового розвитку краї ни (табл. А.1.3.1 
додатка А). Так,  у 2013 р.  коефіцієнт варіації  регіональних показників обсягу реалізова-
ної  промислової  продукції  на одну особу становив 72% (що   значно вище статистичного 
критерію – 33%) проти 68% у 2009 р. Це вказує на неоднорідність  регіонів за рівнем 
розвитку промислового виробництва та тенденцію до ї ї  поглиблення. 

Наразі в Украї ні не існує єдиного підходу до віднесення регіону до промислового, не 
розроблено типологізації  регіонів за рівнем розвитку промисловості, що значно усклад-
нює формування управлінських рішень у сфері державної  регіональної  політики. Для 
класифікації  регіонів за рівнем промислового розвитку розраховано індекс промисло-
вого розвитку регіону за показником реалізованої  промислової  продукції  на одну особу. 
Індекс обчислено як співвідношення середнього обсягу реалізованої  промислової  про-
дукції  у розрахунку на одну особу за період 2004-2013 р. у регіоні до середньої  величини 
обсягу реалізованої  промислової  продукції  в розрахунку на одну особу за період 2004-
2013 рр. в Украї ні 39.  

За результатами сформовано три групи регіонів (рис. 1.12): «Регіони з високим рів-
нем промислового розвитку» (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та 
Полтавська області); «Регіони з середнім рівнем промислового розвитку» (Киї вська і Ха-
рківська області); «Регіони з низьким рівнем промислового розвитку» (АР Крим, Вінни-
цька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаї вська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хме-
льницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська). Слід зазначити, що  остання група регі-
онів є дуже неоднорідною. Максимальне значення показника має Миколаї вська область 
(0,69), мінімальне – Чернівецька (0,17), а в середньому по групі – 0,50. Розрахунки допо-
внено значенням показника в середньому по групі, оскільки групи складаються з різної  
кількості регіонів (5, 2 та 18 областеи ), що спричиняє необхідність визначення серед-
нього показника на один регіон в кожніи  групі. 

Значна частка як обсягу промислової  продукції , так і відповідно  ВДВ, створюється у 
південно-східному промисловому регіоні Украї ни, де зосереджені орієнтовані на експорт 
гірничодобувна, металургіи на, хімічна галузі промисловості.  

                                                        
39 До 2004 р. вітчизняна статистика надавала дані з обсягів виробленої промислової продукції на одну 

особу населення. 
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Рис. 1.12. Карта регіонів Украї ни за рівнем промислового розвитку 
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Регіони з високим рівнем розвитку промисловості створюють понад 33% усієї  ВДВ, і 
в середньому на один регіон цієї  групи припадає 6,7% виробництва національної  ВДВ.  
Частка регіонів із середнім рівнем промислового розвитку відповідно складає  10,4% (в 
середньому на регіон - 5,2%). Внесок групи регіонів із низьким рівнем промислового ро-
звитку  - 37,1%, а середнє значення по групі – 2,1% (табл. А.1.3.2 додатка А).  

П’ять великих промислових регіонів разом виробляють 55,3% промислової  продук-
ції  Украї ни, а у середньому по групі – 11,1%, тоді, як по регіонах з низьким рівнем розви-
тку промисловості середня питома вага у випуску промислової  продукції  складає лише 
1,6%. 

Промисловість регіонів зберігає суттєві відмінності і за продуктово-виробничою 
спеціалізацією (рис. 1.13).  

 

 

 
Рис. 1.13. Розподіл обсягів реалізованої  продукції  добувної  та переробної  промисловості 

за групами (% до загального обсягу реалізованої продукції добувної та переробної  
промисловості у відповідному регіоні (за останніми опублікованими даними) 

Складено за даними статистичного бюлетеня «Про основні показники роботи промисловості Украї ни за 
січень-грудень 2010 року» [Електроннии  ресурс] // Офіціи нии  саи т Державної  служби статистики Укра-
ї ни. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua]. До групи «сировинна продукція» належать обсяги реалізо-
ваної  продукції  в добувніи  промисловості, обробці деревини та виробництві виробів із деревини (крім ме-
блів), виробництві коксу, продуктів нафтопереробки, целюлозно-паперовому виробництві, поліграфічніи  
діяльності, тиражуванні записаних носії в інформації , маи же всіх видів діяльності металургіи ного вироб-
ництва та виробництва готових металевих виробів, хімічної  та нафтохімічної  промисловості, а також об-
сяги окремих сировинних видів діяльності харчової  і легкої  промисловості та машинобудування. Інвести-
ційна продукція формується на підставі даних про машинобудування (за винятком сировинних видів дія-
льності), деяких видів діяльності з обробки металу, а саме: виробництво будівельних металевих констру-
кціи  та виробів, металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення, парових котлів, ін-
струментів. Товари широкого користування – це маи же всі види діяльності харчової  та легкої  промислово-
сті, видавнича діяльність, виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, парфумерних, космети-
чних та миючих засобів. Товари тривалого користування – це види діяльності з виробництва побутових 
приладів, апаратури для прии мання, запису та відтворення звуку і зображення, фотографічного устатку-
вання, годинників, спортивно-прогулянкових суден, мотоциклів і велосипедів, меблів, ювелірних виробів, 
музичних інструментів тощо. 
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Наи більшу питому вагу сировинної  продукції  у складі реалізованої  промислової  про-
дукції  мають Дніпропетровська (86,7%), Донецька (81,9%) та Луганська (85,6%) області 
(у цілому по Украї ні цеи  показник становить 66,9%). Частка інвестиціи ної  продукції , ос-
новою якої  є машинобудування, становить 12,1%, а наи більше ї ї  вироблено у Сумськіи  
області – 28,4%. Слід зазначити, що в економічно розвинених краї нах на частку машино-
будівних виробництв припадає від 30 до 50% і більше загального обсягу випуску проми-
слової  продукції  (у Німеччині − 53,6%, Японії  − 51,5, Англії  − 39,6, Італії  − 36,4, Китаї  − 
35,2%) 40. 

Рівень рентабельності та інвестиціи на привабливість сировинних секторів еконо-
міки краї ни істотно перевищують відповідні показники в галузях, що виробляють про-
дукцію з високим ступенем переробки. Таким чином, склалася ситуація, коли надприбу-
тки в сировинному секторі притягують до них інвестиціи ні потоки і стримують тим са-
мим розвиток високотехнологічних галузеи  і диверсифікацію економіки (табл. А.1.3.3 
додатка А).  

Регіони з високим рівнем розвитку промисловості є відносно фінансово сильними, 
для них доцільним є як розвиток високих технологіи , так і базових галузеи  промислово-
сті, машинобудування, електротехнічної , хімічної  промисловості. Регіонам із середнім рі-
внем розвитку промисловості необхідна підтримка екологічно чистих і сировинних ви-
робництв, які орієнтовані на виробництво товарів для внутрішнього і зовнішнього рин-
ків, а також тих, що замінюють імпорт. Розвиток регіонів з низьким рівнем промислового 
розвитку переважно залежить від тієї  регіональної  політики, яка здіи снюється держа-
вою. Це визначається тим, що в таких регіонах існують тільки такі види виробництва, які 
потрібні для життєзабезпечення населення, переробки місцевої  сільськогосподарської  
сировини, будівельних матеріалів, ремонту підприємств тощо. Для таких регіонів наи -
більш важливим є розвиток інфраструктури.  

Неоднорідність регіонів за рівнем промислового розвитку є чинником неоднорідно-
сті економічного, соціального, екологічного простору Украї ни. Це суттєво впливає на 
структуру та ефективність регіональної  економіки, інституціи ні перетворення та  соці-
ально-економічну політику, оскільки формує попит на різні інститути, різні механізми 
взаємодії  місцевої  влади и  регіонального бізнесу.   

Першочергове завдання розвитку великих промислових регіонів пов'язане з необ-
хідністю усунення різних диспропорціи , використання основної  частини наявного поте-
нціалу для виробництва товарів тривалого користування, легкої  промисловості, продо-
вольства. Відновлення масштабів виробництва з багатьох позиціи  у таких галузях жит-
тєзабезпечення населення є дуже актуальним. У результаті має відбуватися відносне 
скорочення сировинної  сфери економіки і відповідне збільшення у структурі валового 
внутрішнього продукту частки споживчих галузеи , сфери послуг та інтелектуальної  ді-
яльності. Це потребує вирішення питань розподілу повноважень між рівнями держав-
ного управління, державним управлінням і місцевим самоврядуванням. По-перше, роль, 
завдання і статус місцевих органів управління регіонами істотно змінилися, підсилю-
ється ї х економічна і політична самостіи ність. По-друге, змінилися роль і місце держав-
ного і регіонального суб'єкта у політичних і соціально-економічних відносинах у суспі-
льстві. Аналіз законодавчих актів, що регулюють управління регіоном, дозволяє зробити 
висновок про те, що, незважаючи на проведені реформи, «де-факто» адміністративна си-
стема в Украї ні тяжіє до централізованого типу управління територіями: місцеві органи 
державної  виконавчої  влади входять у вертикаль державної  виконавчої  влади і підлеглі 

                                                        
40 Половинкин В.Н. Современное состояние и проблемы развития отечественного машиностроения 

[Электронныи  ресурс] / В.Н. Половинкин, А.Б. Фомичев // Официальныи  саи т Информационного 
агентства "ПРоАтом". − Режим доступа: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid-
=4639. 
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центральному органу управління. Тому особливої  актуальності набувають питання роз-
межування функціи  державних адміністраціи  і органів місцевого самоврядування и  удо-
сконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення.  

У промисловіи  політиці на регіональному рівні можуть і мають бути виділені такі 
напрями: економічнии , структурнии  та інвестиціи нии , соціальнии , екологічнии , зовніш-
ньоекономічнии , охорони праці, інноваціи нии , управлінськии  аспект. Завдання усклад-
нюється багатогалузевим характером промислового комплексу і багатоукладністю еко-
номіки. 

Регіональна промислова політика як складова державної  промислової  політики, що 
спрямована на зростання економічного потенціалу регіону, стимулювання роботи про-
мислових підприємств усіх форм власності, підвищення науково-технічного рівня про-
мислового виробництва в регіонах, удосконалення форм господарювання, має базува-
тися на певних принципах, основними з яких є: 

дотримання інтересів регіону, тобто центральні органи державної  влади прии мають 
рішення щодо функціонування и  розвитку промисловості в конкретніи  області тільки з 
урахуванням умов і інтересів даної  області і за узгодженням з ї ї  представницькими ор-
ганами; 

урахування особливостеи  і умов регіону (природно-кліматичних, ресурсних, культу-
рних, розмірів і стану виробничого апарату, спеціалізації  підприємств і ї х фінансового 
стану та інших характеристик); 

державна підтримка. Регіональна промислова політика проводиться при обов'язко-
віи  державніи  підтримці ‒ правовіи , фінансовіи , інноваціи ніи , матеріальними ресурсами. 
З боку держави засобами реалізації  промислової  політики в регіонах має бути розвиток 
усіх систем життєзабезпечення. Для виконання такої  форми державного регулювання є 
можливим: використання державного бюджету для перерозподілу фінансових ресурсів 
між регіонами; реалізація державних програм розвитку регіонів  і окремих галузеи  з ча-
стковим державним фінансуванням; розміщення державних замовлень на забезпечення 
продукцією загальнодержавних потреб; 

дотримання інтересів населення області, тобто державна підтримка, спрямовується 
у першу чергу на вирішення завдань загальнонаціонального значення, але ці заходи не 
повинні суперечити інтересам мешканців області, на території  якої  намічено реалізу-
вати заходи; 

регіональні органи влади формують і реалізують свою промислову політику, спира-
ючись і у згоді з представниками великого місцевого бізнесу ‒ реальних учасників здіи -
снення програм промислового розвитку регіону. Промисловии  розвиток регіонів має ві-
дбуватися на основі розроблення і взаємозв’язку між собою цільових характеристик 
промислової  політики різних адміністративно-територіальних утворень. Це дозволить 
не тільки забезпечити комплексність у реалізації  промислової  політики держави, розви-
ток регіонів на основі довгострокових стратегіи  та позитивних структурних змін, але і 
задавати якісні рамки і стимули суб'єктам промислового виробництва в регіонах, фор-
муючи і впливаючи на поведінку економічних агентів, спрямовуючи ї х на інвестиції  у 
знання, нову техніку і технології .  

Виходячи з цього, основними напрямами регіональної  промислової  політики є: фор-
мування раціональної  структури промислового виробництва, підвищення науково-тех-
нічного рівня промислового виробництва в регіонах, удосконалення організаціи них і го-
сподарських форм промислового виробництва. 

У цьому зв’язку важливо підкреслити, що особливість сучасної  промислової  полі-
тики європеи ського типу полягає у тому, що вона повинна бути диференціи ованою, 
тобто брати до уваги не тільки загальнодержавні потреби, але и  специфічнии  контекст 
окремих регіонів, зокрема таких, як, наприклад, старопромислові (вставка 1.5), або при-
кордонні (вставка 1.6).  
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Вставка 1.5 

Особливості розвитку індустрії старопромислового регіону: Донецька область 

Розвиток промисловості як провідної  складової  економіки Донецької  області (табл. 
А.1.3.1, А.1.3.4-А.1.3.6 додатка А) визначається історично сформованою орієнтацією на екс-
тенсивне використання природних ресурсів. Донецька область є регіоном з високим рівнем 
промислового розвитку. Обсяг реалізованої  промислової  продукції  у 2010-2013 рр. складав 
19,1%, 20,1, 17, та 18,5% відповідно до всієї  реалізованої  продукції  в Украї ні, і Донецька об-
ласть незмінно посідає перше місце за цим показником.  

У 2012 р. у Донецькіи  області функціонувало 3429 промислових підприємств (12,2% до 
загальної  кількості підприємств області), з них великих підприємств – 78, середніх – 539, 
малих – 2812 (у тому числі 2024 мікропідприємства). Малі підприємства виробляють лише 
2,5% промислової  продукції  області, а великі – 81,8%, серед яких ПАТ «Маріупольськии  ме-
талургіи нии  комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Металургіи нии  комбінат «Азовсталь», ПрАТ «До-
нецьксталь» – металургіи нии  завод», ПАТ «Єнакії вськии  металургіи нии  завод» (металур-
гіи не виробництво), ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Донбас-енерго»(виробництво електрое-
нергії ), ПАТ «НКМЗ», ПАТ «Азовзагальмаш» (машинобудування), ПАТ «Авдії вськии  коксохі-
мічнии  завод» (виробництво коксу), ПАТ «Концерн Стирол» (хімічне виробництво), ПАТ 
«Шахтоуправління «Покровське» (вугільна промисловість). 

Основна роль в економіці області належить галузям промисловості, які є фондоємними 
та капіталоємними. Ступінь зносу основних фондів по економіці області у 2010 р. складала 
64,5%, що маи же на 14 в. п. нижче, ніж загалом в Украї ні. Однак у промисловості області 
ступінь зносу основних фондів вище ніж в Украї ні: у добувніи  промисловості 55,8% (в Укра-
ї ні – 47,8%), переробніи  – 73,4% (66,8%), виробництві та розподіленні електроенергії , газу 
та води – 67,0% (60,7%). Питома вага сировинної  продукції  в обсязі реалізованої  промисло-
вої  продукції  складає 81,9%, а в цілому по Украї ні – 66,9%. Промисловість окремих міст 
маи же на 100% має сировинну спеціалізацію (Вугледар – 100%, Жданівка та Кіровське – 
99,9%, Докучаєвськ – 99,7%, Авдії вка – 99,4%, Добропілля – 98,5%, Дзержинськ – 96,0%). Наи -
більшу питому вагу інвестиціи ної  продукції  – 83,8% має м. Краматорськ, основні підприєм-
ства якого спеціалізуються на виробництві продукції  машинобудування, ювелірного виро-
бництва. 

За 2013 р. індекс промислової  продукції  в області склав 93,6%. (до 2012 р.). Збільши-
лись обсяги продукції  з виробництва:  харчових продуктів, напої в і тютюнових виробів ; 
фармпрепаратів; виробів з деревини, паперу та поліграфічної  продукції . Зменшився обсяг 
продукції  у виробництві, передачі і розподілі електроенергії , у вугільніи  промисловості, у 
металургіи ному виробництві та виробництві готових металевих виробів, у виробництві ко-
ксу і продуктів нафтопереробки, у виробництві будівельних матеріалів та іншої  неметале-
вої  мінеральної  продукції , у видобутку неенергетичних корисних копалин та розробці кар'-
єрів, у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції , в машинобудуванні, легкіи  про-
мисловості. Складна і суперечлива ситуація склалася в 2013 р. у паливно-енергетичному 
комплексі області. На відміну від 2011-2012 рр., коли вуглевидобуток збільшувався, у ми-
нулому році обсяги продукції  скоротилися (на 2,9%) через низькии  і нестабільнии  попит на 
коксівне вугілля для  металургії , на енергетичне паливо для теплових електростанціи . Хоча 
на стабільності електроенергетичного комплексу регіону позначилася аварія на Вуглегір-
ськіи  ТЕС ПАТ «Центренерго», після якої  станція не працювала шість місяців (з квітня до 
жовтня), річне виробництво електроенергії  скоротилося порівняно з 2012 р. лише на 0,8%. 
Досягнуто це за рахунок більш високого завантаження генеруючих потужностеи  інших ТЕС 
області. 

У машинобудуванні значнии  спад (понад 20%) пояснюється труднощами експортних 
поставок (насамперед, до РФ), зниженням внутрішнього інвестиціи ного та споживчого по-
питу. 
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Вставка 1.5 

(продовження) 

Про гостроту ситуації  в металургії  свідчить, зокрема, факт призупинення керівницт-
вом росіи ської  металургіи ної  компанії  «Мечел»  наприкінці 2012 р. виробництва на «Доне-
цькому електрометалургіи ному заводі» («ДЕМЗ») через, як зазначалося, несприятливу си-
туацію на ринку сировини і продукції  (потужність підприємства – 1млн т сталі на рік). 

У 2010-2012 рр. поштовх до розвитку промисловості регіону надала підготовка до про-
ведення у м. Донецьку чемпіонату Європи з футболу (Євро-2012), яка  супроводжувалась 
активним будівництвом готелів, доріг, реконструкцією аеропорту, залізничного вокзалу, 
парків культури і відпочинку. Це сприяло формуванню внутрішнього попиту на продукцію 
провідних видів промислової  діяльності. При зменшенні масштабів будівельної  діяльності 
відбувся спад у 2013 р. порівняно з попереднім роком у виробництві будівельних матеріалів 
та іншої  неметалевої  мінеральної  продукції  ‒ на 8,7 %. 

Промисловість залишається головним виробником регіонального експорту, здіи сню-
ючи поставки у 138 краї н. Однак річні обсяги експорту у 2013 р. склали лише 87,8% до 
2012 р. Наи більше зменшилися поставки хімічної  продукції  та чорних металів.  

Товарна структура експорту промислової  продукції  відображає сировинно-матеріа-
льну спеціалізацію галузі. Основну частку – 64,2%, як і раніше, складають недорогоцінні ме-
тали і вироби з них( у т. ч. 55,6% ‒ чорні метали), а мінеральні продукти – 14%.  И ого геог-
рафічна структура багато в чому визначається місцезнаходженням підприємств ВАТ «МЕ-
ТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»: металургіи ного дивізіону (Ferriera Valsider SpA, Metinvest Trametal SpA 
(Італія), Promet Steel AD (Болгарія), Spartan UK (Великобританія), гірничо-видобувного ди-
візіону (United Coal Company, LLC (США), об’єктів збутової  мережі (Росія, Латвія, Сербія, Брю-
ссель, Туніс, Ліван, Сінгапур, Китаи , Канада, Домініканська Республіка).  

До першої  тріи ки зовнішньоторговельних партнерів Донецької  області (за часткою в 
обсязі експорту продукції ) входять: Росіи ська Федерація (19,7%), Італія (10,6%), Туреччина 
(9,9%). При цьому експорт до РФ у 2013 р. скоротився на 21% проти 2012 р. У цілому у 
2013 р. основними ринками для експорту стали: краї ни СНД – 32,8%; азіи ські краї ни – 26,9; 
Європа (без СНД) – 26,2; Африка – 9,6; Америка – 4,2%. 

У промисловості області за І півріччя 2013 р. отримано негативнии  фінансовии  резуль-
тат у сумі 3,5 млрд грн ( прибуток ‒ 4,4,  збитки ‒ 7,9 млрд грн).  Більше 1/3 підприємств 
залишаються збитковими. Так, значні збитки демонструють металургіи ні підприємства – 
3,6 млрд грн (І півріччя 2013 р.), продовжуючи тенденцію посткризових років (з 2009 р.). 
Основними причинами стали:  спад виробництва (-13,2%), зниження експортних цін (-
4,2%) і, як наслідок – скорочення валютної  виручки на 22,2%).  

За тои  же період у хімічніи  і нафтохімічніи  промисловості . збитки перевищили прибу-
ток на 1 млрд грн, у добувніи  промисловості – на 0,9 млрд грн, на підприємствах, що поста-
чають пар і гарячу воду, – на 0,5 млрд грн, на підприємствах, що заи маються збором, очи-
щенням та розподілом води – на 0,3 млрд грн. У машинобудуванні  прибуток зменшився  в 
2,4 раза (порівняно з аналогічним періодом 2012 р.). переважно внаслідок істотного (за пів-
річчя – на 22,7%) спаду виробництва. 

Позитивнии  фінансовии  результат за І півріччя 2013 р. одержано у виробництві, пере-
дачі і розподілі електроенергії  – 2,2 млрд грн, що маи же на 1 млрд грн більше ніж рік тому. 
Це пояснюється збільшенням продажу електроенергії  кінцевим споживачам на 17,3 % по-
рівняно з 2012 р. холдингом «ДТЕК». 

Основними проблемами розвитку промисловості Донецької  області як старопромисло-
вого регіону є: високии  рівень зносу основних фондів підприємств; висока матеріало-, 
енерго- та капіталоємність виробництва продукції ; збитковість значної  частини вугільних 
підприємств, недостатні обсяги державних коштів, що виділяються на дотації  таким підп-
риємствам, зростання кредиторської  заборгованості, погіршення виробничих показників; 
низька інноваціи на активність підприємств. 
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(закінчення) 

Для розвитку промисловості Донецької  області у 2014 р. і на перспективу необхідним є: 

• формування раціональної  структури промислового виробництва, насамперед, викорис-
тання наявного потенціалу для виробництва товарів тривалого користування, легкої  
промисловості, продовольства, скорочення питомої  ваги сировинних виробництв; збі-
льшення виробництва продукції  з високим ступенем  переробки; 

• запровадження ресурсо-, енергозберігаючих та екологічно чистих технологіи ;  

• підвищення науково-технічного рівня промислового виробництва; розробка сучасних 
інформаціи но-індустріальних технологіи  і техніки для електроенергетики, машинобуді-
вної , а також легкої , харчової  та інших галузеи  зі швидким оборотом капіталу; створення 
сучасної  бази підготовки професіи но-кваліфікованих кадрів; 

• реалізація технологіи  комплексного використання мінеральної  сировини та промисло-
вих відходів;  

• сприяння створенню та функціонуванню на території  області технопарків та інших інно-
ваціи них структур, формування умов для розвитку кластерів; відновлення інтеграції  ви-
робництва і науки; 

• державна підтримка пріоритетних проектів промислового розвитку та ініціатив органів 
місцевого самоврядування та бізнесу, що включає розробку і застосування заходів із сти-
мулювання місцевих ініціатив без державного примусу, координації  виробничих, інфра-
структурних і соціальних інвестиціи  з використанням коштів бюджетів усіх рівнів, вра-
ховуючи інвестиціи ні стратегії  бізнесу і пріоритети соціально-економічного розвитку 
області. 

 

 
Вставка 1.6 

Особливості розвитку індустрії прикордонного регіону: Львівська область 

Промисловість відіграє провідну роль в економіці Львівської  області: вона забезпечує 
близько 20%  ВДВ та 35 % випуску  продукції  в загальнообласних обсягах. 

Частка Львівської  області в обсязі реалізованої  промислової  продукції  Украї ни зросла 
до 2,8% у 2013 р. проти 2,4% у 2010-2011 рр. Як наслідок, у реи тингу регіонів Украї ни за цим 
показником область піднялась на 9 позицію з 10.  

В області функціонує маи же 2,5 тис. промислових підприємств (3,6% від загальної  кіль-
кості підприємств області), із них малих – 2135 (у тому числі 1439 мікропідприємств), сере-
дніх – 344, великих – 18. Однак, незважаючи на велику кількість малих підприємств (85,5%), 
вони не відіграють помітної  ролі у випуску промислової  продукції . Це пов’язано з потребою 
у значних капіталовкладеннях для досягнення того рівня виробничої  ефективності, якою 
володіють великі та середні підприємства. Репрезентантами львівської  промисловості є 
наи більші підприємства, сумарна частка яких в обсязі реалізованої  промислової  продукції   
області становить понад 77% (табл. А.1.3.7). 

У структурі промисловості області за обсягом реалізованої  продукції  наи більшу питому 
вагу має переробна промисловість (понад 70%), серед видів якої  усталено домінує вироб-
ництво харчових продуктів, напої в та тютюнових виробів (понад 30%) (табл. А.1.3.8-А.1.3.9).  

Обсяг реалізованої  промислової  продукції  у 2013 р. порівняно з 2012 р. зменшився на 
12%. По окремих галузях динаміка виробництва у 2011-2013 рр. зазнала надто різких коли-
вань переважно через вплив ринкової  кон’юнктури. Основна причина зменшення обсягів 
реалізації  продукції  в добувніи  промисловості і розробленні кар’єрів в області ‒ скорочення 
на 44% випуску готового вугілля підприємствами, які входять до ДП «Львіввугілля».  

До основних проблем вуглевидобутку в області слід віднести:  
різке зниження рівня збуту вугілля (після зміни структури акціонерів компаніи  «За-

хіденерго» і «Львівтеплоенерго» сировина (вугілля) для них надходить з Донбасу); високии  
вміст породи у вугіллі (понад 50%);  
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(продовження) 

зменшення державного фінансування вугільної  галузі, унаслідок чого призупинено за-
пуск 7 нових лав на шахтах області. 

Частка збиткових підприємств у промисловості області перебуває на рівні 40%. Наи бі-
льшии  приріст збиткових підприємств у 2013 р. спостерігався в таких видах промислової  
діяльності, як постачання енергоресурсів (-23 в. п.) та водопостачання  (-20 в. п.).  Одним із 
наи вищих цеи  показник є (та продовжує зростати) у добувніи  промисловості і розробленні 
кар’єрів: за січень-вересень 2013 р. досяг позначки 62,5%, що перевищує значення за ана-
логічнии  період 2012 р. на 2,5 в. п. (табл. А.1.3.10). 

Ступінь зношеності основного капіталу у промисловості області – близько 50%. 
У 2013 р. відбулося суттєве зростання фінансових результатів до оподаткування про-

мислових підприємств – у понад 3,2 раза (за січень-вересень, порівняно з аналогічним пе-
ріодом попереднього року), після різкого (у 2,4 раза) падіння у 2012 р. (табл. А.1.3.11). 

Позитивну динаміку (зростання у понад 1,9 раза) у 2013 р. продемонстрував і тренд 
показника рентабельності операціи ної  діяльності промислових підприємств області (табл. 
А.1.3.12). Однак прибутковою діяльність підприємств є лише у переробніи  промисловості 
та постачанні електроенергії , газу, пари та кондиціи ованого повітря. Фінансовии  стан біль-
шості промислових підприємств області ускладнює дефіцит оборотних коштів: на кінець 
2012 р. обсяг оборотних активів (20,5 млрд грн) на 0,12 млрд грн перевищив обсяг поточних 
зобов’язань (20,38 млрд грн). 

У товарніи  структурі експорту виробленої  промислової  продукції  у 2013 р. переважали: 
машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (26,8%); готові харчові 
продукти (13,7%); текстильні матеріали та текстильні вироби (11,3%); деревина і вироби з 
деревини (11,1%). Понад 2/3 (67%) від загального експорту промислової  продукції  області 
припадає на краї ни ЄС. Основні товарні позиції  – текстиль, вузли електрообладнання для 
автомобілів, продукти переробки плодів та овочів, меблі, деревина та вироби з деревини. 

Станом на 31.12.2013 р. на промислових підприємствах області акумульовано 725,1 млн 
дол. іноземного капіталу (42,5% від загального обсягу), що становить 113,8%, порівняно з 
аналогічним періодом 2012 р. Наи більші обсяги інвестиціи  залучено у постачання електро-
енергії , газу, пари та кондиціи ованого повітря (249,7 млн дол.); виготовлення виробів з де-
ревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність (122,4 млн дол.); машинобуду-
вання, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (100 млн дол.); виробництво харчових 
продуктів, напої в і тютюнових виробів (98,3 млн дол.). 

Понад 3/4 від загального обсягу прямих іноземних інвестиціи  в області припадає на 
краї ни ЄС. Як наслідок, переважна більшість діючих підприємств на сьогодні маи же повні-
стю адаптовані до роботи в умовах дії  угоди про Асоціацію між ЄС і Украї ною. Ці підприємс-
тва своєчасно провели технічне та технологічне переоснащення для виходу на європеи ські 
і загальносвітові ринки свого сегмента, а відтак прямих додаткових витрат після створення 
зони вільної  торгівлі з ЄС вони не понесуть. Натомість очікуються певні прирости обсягів 
реалізації  продукції  внаслідок зростання експорту і підвищення якості продукції , відпо-
відно до наи вищих міжнародних стандартів. 

До основних проблем розвитку промисловості Львівської  області можна віднести:  
• незадовільні фінансові результати діяльності підприємств, які належать до добувної  

промисловості і розроблення кар'єрів, а також водопостачання, каналізації , поводження 
з відходами, що стало наслідком зменшення обсягів реалізації  продукції , передусім че-
рез збільшення ї ї  собівартості , а також зниження рівня використання виробничих по-
тужностеи  (зросла кількість підприємств, які призупинили свою діяльність); 

• зниження рентабельності операціи ної  діяльності в переробніи  промисловості (тексти-
льне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; ви-
робництво коксу, продуктів нафтопереробки; машинобудування, крім ремонту і  
монтажу машин і устаткування); 
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• втрату східних (у РФ) ринків збуту продукції  (харчова промисловість і металургіи не 
виробництво та виробництво готових металевих виробів) унаслідок введення додат-
кових нетарифних обмежень (встановлення нульових квот на ввезення товарів);  

• низьку конкурентоспроможність продукції  металургіи ного виробництва внаслідок ї ї  
високої  енергоємності. 
Перспективи  розвитку промислового виробництва на підприємствах області пов'язані 

з реалізацією таких заходів:  
• у металургіи ному виробництві та виробництві готових металевих виробів: освої ти нові 

види конкурентоспроможної  продукції  (ТзОВ «Універсальна бурова техніка») и  нарос-
тити обсяги виробництва(ЗАТ «Кен-Пак», ТзОВ «Профіль ГП», ТзОВ «Ен-Джі-Метал-Ук-
раї на», ТзОВ «Сканлак»);  

• у харчовіи  промисловості: розширити асортимент та збільшити обсяги реалізації  про-
дукції   (ТзОВ «Яблуневии  дар»), провести комплекс робіт зі збільшення виробничих по-
тужностеи  та енергозбереження (ПП «Оліяр», СП «Галка Лтд»); 

• у виробництві  гумових і пластмасових виробів, іншої  неметалевої  мінеральної  продук-
ції : збільшити обсяги виробництва гумки латексної , оплетеної  поліестером (ТзОВ СУПП 
«Полінет»), будівельних сумішеи  (ТзОВ «Шенкель Баутехнік Украї на»), плитки тротуар-
ної  (ТзОВ «Озон»), ізоляторів (ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія»), абразивних ма-
теріалів (ТзОВ «Клінгспор»); 

• у машинобудуванні: розширити освоєння промислового виробництва енергозберігаю-
чих джерел світла на основі надяскравих світлодіодів (ПАТ «Концерн-Електрон», ПАТ 
«Іскра») і виробництва мультикару для ЖКГ (ПАТ «Концерн-Електрон»); прискорити 
запуск виробництва вахтових машин і мобільних реммаи стерень (ВАТ «Дрогобицькии  
завод автомобільних кранів»); налагодити серіи нии  випуск вузькоколіи них трамваї в 
для міст Львова та Вінниці (ПАТ «Концерн-Електрон»);  

• у промисловості з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меб-
лів: збільшити обсяги виробництва продукції  на підприємствах з іноземними інвести-
ціями (СП «Кроно-Украї на», ТзОВ «Єврошпон», ТзОВ «Енві»);  

• у хімічніи   та нафтохімічніи  промисловості: забезпечити розширення номенклатури 
продукції , ринків збуту, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологіи , збі-
льшення обсягів промислового виробництва на діючих підприємствах, зокрема ВАТ 
«Галичфарм», ТзОВ «Снєжка Украї на», ТзОВ «Віконт-ІІ», ТзОВ «Росан Пак». 
У Львівськіи  області частка промислових підприємств державної  форми власності ста-

новить лише 0,9% від загальної  кількості промислових підприємств. Тому досить актуаль-
ним є подальше вдосконалення державної  регуляторної  політики, спрямоване на ство-
рення сприятливого підприємницького середовища, а також забезпечення ефективної  вза-
ємодії  органів місцевого самоврядування і суб’єктів підприємницької  діяльності.  

Дерегуляція економіки передбачає проведення комплексу заходів, зокрема, зменшення 
тиску контрольних органів (податкової , санітарної , екологічної , пожежної  та інших служб) 
на діяльність підприємств; забезпечення об'єктивного розгляду справ у господарських су-
дах; запровадження чіткого і прозорого механізму відшкодування податку на додану вар-
тість; зниження податкового навантаження на підприємства, зокрема фонд оплати праці, 
що дозволить зменшити рівень тінізації  заробітної  плати, а відтак економіки загалом, шля-
хом ліквідації  конвертаціи них центрів та ї х інфраструктури. 

Окрім того, для вирішення проблеми забезпечення інвестиціи них і поточних потреб 
промисловості необхідно спростити доступ малих та середніх підприємств до кредитних 
ресурсів, що сприятиме подальшому розвитку підприємництва, адаптації  незаи нятого на-
селення до умов конкурентної  економіки (надто при поглибленні інтеграції ), зменшенню 
рівня безробіття і створенню нових робочих місць. 
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1.3.2. Інноваційна складова промислового розвитку регіонів 

Важливим чинником розвитку промисловості регіонів має стати суттєве посилення 
и ого інноваціи ної  складової . Необхідною умовою успішності інноваціи ної  діяльності є ї ї  
достатнє фінансування. Утім частка фінансування інноваціи ної  діяльності у валовому 
регіональному продукті (ВРП) у середньому по Украї ні знизилася з 1,42% (1998 р.) до 
1,1% (2013 р.). Проте по регіонах спостерігаються суттєві відмінності у рівні та динаміці 
цього показника. Регіони з наи більшими та наи меншими значеннями частки інноваціи -
них витрат у ВРП  за даними 2013 р. подано на рис. 1.14. 

 

 

Рис. 1.14. Частка фінансування інноваціи ної  діяльності у ВРП по регіонах Украї ни, % 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 
Загальні витрати на інновації  за 2000-2012 рр. по Украї ні збільшилися у 6,5 раза (у 

фактичних цінах). Серед регіонів в аналізованому періоді наи більші витрати здіи снюва-
лися в Донецькіи  області (від 34,0 до 12,6% усіх витрат по Украї ні), а також у Харківськіи , 
Дніпропетровськіи , Миколаї вськіи  областях. Але в 2013 р. поряд із Донецькою і Дніпро-
петровською областями з’явилися нові лідери – Автономна Республіка Крим (15,8%), 
Одеська область (13,0%), м. Киї в.  

Зміни у структурі витрат за напрямами інноваціи ної  діяльності у 2013 р. характери-
зуються такими показниками (у дужках – у 2007 р.): на придбання машин, устаткування 
і програмного забезпечення – 70,1% (68,8%), на інші витрати – 19,0% (19,1%), на внутрі-
шні НДР – 8,4% (7,3%). Загалом структура є неоптимальною, зокрема, на придбання но-
вих технологіи  припадає лише 2-3%. 

Реи тинг регіонів Украї ни за деякими показниками інноваціи ної  діяльності у проми-
словості у 2000-2013 рр. за останніми статистичними даними має такии  вигляд41.  

                                                        
41За кожним із цих показників було визначено рейтинг регіонів відносно середньоарифметичних зна-

чень показників по всіх регіонах: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький.  

11,8

4,93

3,46

1,1

0,15

0,14

0,13

0 2 4 6 8 10 12

Черкаська 
(0,13)

м.Севастополь 
(0,14)

Вінницька 
(0,15)

Україна
(1,1)

Житомирська 
(3,46)

Хмельницька 
(4,93)

АР Крим
(11,8)

http://www.ukrstat.gov.ua/


Актуальні тренди і досягнення: акценти 2013 

 
43 

За часткою реалізованої  інноваціи ної  продукції  в промисловості Украї ни (табл. 
А.1.3.13 додатка А) високии  ранг мають такі області: Донецька (у середньому за період ї ї  
частка в загальному обсязі реалізованої  інноваціи ної  продукції  становила 19,4%), Пол-
тавська (12,4%), Луганська (10,5%) і м. Киї в (8,2%). Ранг вище середнього отримали: За-
порізька область (7,7%), Дніпропетровська (7,5%), Харківська (6,1%); середніи  – Сумська 
(4,3%) та Одеська (3,7%) області. Одинадцять регіонів, частка реалізованої  інноваціи ної  
продукції  яких становила від 2,18 до 1,03%, отримали ранг нижче середнього; і ще сім 
регіонів мають низькии  ранг (частка менше 1,0%). Необхідно відзначити, що всі регіони, 
які отримали високии , вище середнього і середніи  ранги, характеризуються з року в рік 
стабільно високою питомою вагою реалізованої  інноваціи ної  продукції . 

Реи тинг регіонів за часткою реалізованої  за межі Украї ни інноваціи ної  продукції  
дуже показовии , оскільки він містить визнання науково-технічного рівня цієї  продукції  
за кордоном (табл. А.1.3.14 додатка А). За цим показником беззаперечним лідером є До-
нецька область, ї ї  ранг ‒ наи вищии  (частка 25,79%). Ранг вище середнього мають Луга-
нська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська і Харківська області. Середніи  ранг  здо-
були три області, нижче середнього ‒ сім , низькии  ‒ десять областеи  та м. Севастополь.  

За показником «реалізована інноваціи на продукція, яка була новою для ринку» 
(табл. А.1.3.15 додатка А) перші позиції  посідають Донецька, Полтавська, Луганська об-
ласті та м. Киї в.  

Щодо важливості інтеграції  різних секторів науки для активізації  промислових інно-
ваціи  у регіонах, необхідно загострити увагу на низькому рівні науки у ї ї  заводському 
секторі науки та важливості вирішення цієї  проблеми. На дании  час на заводськии  сек-
тор припадає лише 0,2% загальної  вартості основних засобів (79% зосереджено в галу-
зевих наукових організаціях і 21,1% – в академічних). Турбує також відсутність у цьому 
секторі розробок за пріоритетними напрямами інноваціи ної  діяльності, включаючи збе-
реження навколишнього середовища, розробку и  упровадження новітніх ресурсозбері-
гаючих технологіи . Отже, постає питання про необхідність вжиття заходів щодо подо-
лання такої  ситуації  (зокрема, надання пільг підприємствам, що використовують нау-
кові розробки). Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності 
підприємств, стимулюватиме залучення до розробок університетів і держави через на-
дання грантів. 

Значнии  вплив на інноваціи ні процеси у промисловості регіонів має результатив-
ність функціонування регіональних наукових центрів (РНЦ). На сьогодні склалися помі-
тні відмінності зазначених вище показників інноваціи ності промислового виробництва 
у сферах впливу різних РНЦ (табл. А.1.3.16 - А.1.3.19 додатка А) Як свідчать оцінки, наи -
кращі реи тингові позиції  послідовно утримують  Донецькии , Придніпровськии  та Півні-
чно-Східнии  РНЦ, а наи гірші – Кримськии , Південнии  та Центральнии . 

Доцільно виділити низку проблемних питань щодо розвитку інноваціи ної  складової  
у промисловості регіонів, які з великою вірогідністю можна спроектувати і на краї ну в 
цілому.  

Недостатність фінансування і, як наслідок, незабезпеченість матеріально-техніч-
ною базою, дефіцит кадрів тощо. Промислова спеціалізація регіону обумовлює тои  факт, 
що основна частина загального обсягу асигнувань припадає на технічні науки, а також 
надається організаціям багатогалузевого профілю.   

Дефіцит коштів Державного бюджету Украї ни є однією з причин того, що фінансу-
вання витрат на виконання наукової  частини програм за пріоритетними напрямами ро-
звитку науки и  техніки є недостатнім. При цьому сумнівною є думка, що сучасна полі-
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тика у сфері науково-технічної  діяльності не повинна базуватися на принципах фінансо-
вої  підтримки конкретних наукових структур. Адже, як показує світовии  досвід, для ви-
ходу науки, особливо фундаментальної , на сучаснии  рівень тільки ринкового інструме-
нтарію недостатньо: у всіх розвинутих краї нах такі дослідження на 80% здіи снюються 
за рахунок державного бюджетного фінансування, причому рівень витрат дозволяє за-
безпечити фондоозброєність праці у сфері науково-технічної  діяльності в 1,5–2 рази 
вищу, ніж у промисловості. 

Несформованість або недосконалість механізму взаємодії між споживачем і виробни-
ком інноваційного продукту. Це відчувається особливо гостро з урахуванням того, що іс-
нує активнии  ринок інноваціи  та інтелектуальних продуктів як в Украї ні, так і за ї ї  ме-
жами. Причиною такого становища є відсутність в областях організаціи ної  системи, яка 
б дозволила виконувати роботи з перетворення результатів науково-технічної  діяльно-
сті на технології  та нові підприємства. З урахуванням міжнародного досвіду (у розвину-
тих краї нах така організаціи на система існує у вигляді різних бізнес-інкубаторів,  техно-
парків та в інших формах) ця проблема має бути вирішена за рахунок розвитку іннова-
ціи ної  та інформаціи ної  інфраструктури підприємництва: бізнес-коопераціи них бюро, 
торговельно-промислових палат, бізнес-інкубаторів, рамкових програм, консалтинго-
вих компаніи . 

Нездатність окремих підприємств здійснювати розроблення й упровадження іннова-
ційної продукції власного виробництва у зв'язку зі значною вартістю НДДКР, а також не-
достатньою фінансовою підтримкою з боку держави. Хоча багато провідних підпри-
ємств, які є основними виробниками інноваціи ної  продукції , мають власні науково-дос-
лідні установи, створюючи істотну конкуренцію для спеціалізованих інноваціи них фірм, 
усе ж таки питання про державну підтримку залишається актуальним. 

Недосконалість законодавчої бази. Серед  значної  кількості нормативних докумен-
тів42 спостерігається неузгодженість різних регламентуючих положень, відміна окремих 
статеи  законів підзаконними актами тощо.   

Шляхи розвитку інноваціи ного потенціалу регіонів перебувають у межах моделі ре-
гіональної  інноваціи ної  системи, яка забезпечує поєднання та взаємодію всіх ї ї  складо-
вих. 

Це, по-перше, удосконалення нормативної  бази, зокрема – підвищення підтримки з 
боку місцевих органів влади. 

По-друге, міжнародна співпраця з питань наукової  та фінансової  підтримки відпові-
дних розробок, що є однією з умов ефективного розвитку інноваціи ного потенціалу. За-
лучення фінансування можливе як через зарубіжні фонди та компанії  з управління ак-
тивами, так і шляхом посилення інституціи ної , культурної  та фінансової  основи конкур-
сного грантового фінансування. З цього приводу слід наголосити, що отримуючи конку-
рсні гранти, університети та інші організації  стають науковими центрами не за адмініс-
тративним розпорядженням, а на основі досягнень і винахідливості ї х співробітників. 
(Але слід відзначити специфіку реалізації  цієї  процедури в Украї ні – менталітет, бюрок-

                                                        
42 Див., зокрема: Концепція науково-технологічного та інноваціи ного розвитку Украї ни; Закони Укра-

ї ни «Про інноваціи ну діяльність», «Про спеціальнии  режим інвестиціи ної  і інноваціи ної  діяльності техно-
логічних парків», «Про пріоритетні напрями інноваціи ної  діяльності в Украї ні», «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері трансферу технологіи », «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про нау-
кову і науково-технічну експертизу», державна цільова економічна програма «Створення в Украї ні іннова-
ціи ної  інфраструктури на 2009-2013 рр.». 
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ратія, нечесність. Можливо, для досягнення бажаного результату необхідно детально пе-
реглянути показники, за якими оцінюється ефективність міжнародної  науково-техніч-
ної  співпраці.).  

По-третє, для подолання проблем фінансування, незабезпеченості матеріально-тех-
нічною базою, дефіциту кадрів необхідним є інтеграція, об'єднання, кооперація всіх 
складових науково-технічного потенціалу в різних секторах наукової  діяльності. Серед 
шляхів вирішення цих тісно взаємопов'язаних проблем слід підкреслити важливість під-
вищення наукового потенціалу провідних університетів Украї ни з одночасним об'єднан-
ням ї х із сильними елементами академічного, галузевого та заводського секторів науки 
в національну наукову систему (наприклад, шляхом використання матеріально-техніч-
ної  бази галузевих і академічних структур у заводських і наукових дослідженнях). 

1.3.3. Промислові та інноваційні кластери 

Дієвим засобом, якии  забезпечує інноваціи нии  розвиток економіки регіонів і краї ни, 
мають стати нові форми кооперації  суб’єктів господарської  діяльності. До таких форм 
економічної  організації  належать підприємницькі мережеві структури, або кластери. 

Для вирішення завдань інноваціи ного промислового розвитку на регіональному рі-
вні пріоритетними є такі напрями: створення інформаціи ної  інфраструктури промисло-
вого бізнесу; формування сприятливого інвестиціи ного середовища для утворення, зро-
стання і капіталізації  активів малих і середніх технологічно орієнтованих, спеціалізова-
них промислових підприємств, інжинірингових компаніи , інноваціи ного підприємниц-
тва; створення ефективних механізмів двостороннього зв'язку за принципами партнер-
ства і співпраці великого та малого бізнесу, ефективної  міжгалузевої  кооперації  і спеціа-
лізації ; здіи снення технічного та технологічного переозброєння не тільки великого, але 
и  малого та середнього виробничого бізнесу, створення умов для забезпечення и ого ста-
більної  роботи, виходу на внутрішні та зовнішні вертикально орієнтовані ринки.  

Для цього потрібен сприятливии  середньостроковии  інвестиціи нии  клімат, вирі-
шення питань ресурсного забезпечення, включаючи фінансово-страхові схеми, вико-
нання виробничих замовлень, оптимізацію технологічних маршрутів, прискорення обо-
ротності и  підвищення прозорості оборотних коштів інвестиціи но привабливих  
підприємств. 

Інноваціи нии  кластер є цілісною системою підприємств і організаціи  з виробництва 
готового інноваціи ного продукту, що включає весь інноваціи нии  ланцюжок – від розви-
тку фундаментальної  наукової  ідеї  до виробництва и  дистрибуції  готової  продукції . Роз-
виток кластерної  стратегії  у ЄС здіи снюється на національному, регіональному та місце-
вому рівнях.  Головною тенденцією є  співробітництво між національними міністерст-
вами або агенціями, що надають всебічну підтримку кластерніи  стратегії , у тои  час як 
регіональні агенції  впроваджують кластерні ініціативи. При цьому зусилля Європеи сь-
кої  Комісії  останніми роками зосереджуються вже не просто на формуванні таких цент-
рів розвитку, а на організації  мереж кластерів, розташованих у різних регіонах. Адже, як 
свідчать результати реалізації  сьомої  рамкової  програми ЄС, при ретельному управлінні 
проведення досліджень і розробок за мережевим принципом може надати значні резуль-
тати 43. 

                                                        
43 Next generation innovation policy. The future of EU innovation policy to support market growth 

[Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/GL/en/Industries/Government---Public-Sector/ 
Government-innovation.  
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Наи більша кількість підприємств, що реалізують інноваціи ні види продукції , розта-
шована переважно в Харківськіи , Львівськіи , Донецькіи  і Дніпропетровськіи  областях, 
тобто старопромислових і прикордонних регіонах.  Так, на сьогодні в Украї ні працює 10 
інноваціи но-технологічних (інноваціи них) кластерів.  

Наприклад, у Львівськіи  області продовжується робота зі створення інформаціи но-
інноваціи но-освітньо-просвітницького консорціуму (кластера), як функціональної  стру-
ктури регіонального центру науково-технічної  и  економічної  інформації . Разом із тим у 
Львівськіи  політехніці розпочав свою роботу Інноваціи нии  офіс. Крім того, Львівська мі-
ська рада разом з Інститутом міста і представниками бізнесу створили Львівськии  центр 
інноваціи  з метою стимулювання впровадження та використання нових технологіи 44.  

Наявні кластери в Донецькіи  області (металургіи нии , гірничодобувнии , нанотехно-
логіи , машинобудування – устаткування для вугільної  і гірничодобувної  промисловості) 
створені за адміністративними ознаками на підставі монопольного управління і саме 
тому мають низьку ефективність. Наслідками такого становища є уповільнении  розви-
ток підприємств виробничої  сфери, відсутність інноваціи ного продукту,  низькии  рівень 
конкурентних переваг виробленого продукту; зменшення експорту; низькии  рівень за-
робітної  плати та ін.  

У 2013-2014 рр. в Украї ні продовжують формуватися промислово-інноваціи ні клас-
тери. Вагомим досягненням цього періоду стала активна участь регіональної  влади у цих 
процесах. Зокрема, вона проявилась в ініціюванні появи кластерів, створенні спонукаль-
них мотивів і механізмів, нормативному забезпеченні кластеризації . Прикладом може 
бути Миколаї вська обласна державна адміністрація (Головне управління економіки), де 
ініціювали створення суднобудівного кластера и  активно співпрацюють з університе-
тами, підприємствами та фінансовим сектором над науковим, нормативним, фінансовим 
та іншими видами забезпечення. Сприяння кластерних ініціатив зазначено у таких регі-
ональних цільових економічних програмах, як «Створення в області інноваціи ної  інфра-
структури», «Розвиток інформаціи ного простору», «Розвиток малого підприємництва» 
(Одеська, Вінницька, Львівська, Запорізька та ін.). Однак, слід зауважити, що у розробле-
них регіонами та затверджених Стратегіях економічного та соціального розвитку обла-
сті до 2015 р., програмах комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможно-
сті області на 2013-2015 рр. підтримка проектів розвитку кластерних формувань не зав-
жди передбачена. Це стало перешкодою, наприклад, на Херсонщині, де впроваджують 
заходи щодо створення інноваціи ного кластера в галузі рисівництва як самоврядного 
науково-виробничого агропромислового об'єднання виробників рису, підприємств, які 
заи маються прии манням на зберігання і переробкою рису, виробників технічних засобів, 
устаткування та інших матеріально-технологічних ресурсів для виробництва і перероб-
лення рису, а також спеціалізованих науково-дослідних установ, що забезпечують тран-
сфер інноваціи  у це виробництво. 

Поширеною проблемою у створенні кластерів виступає брак довіри і комунікаціи  як 
між компаніями, так і з владою. Допомогти в цьому учасникам потенціи ного кластера 
здатна саме регіональна влада. Виконуючи роль посередника, вона допомагає зменшити 
інформаціи ну асиметрію (і трансакціи ні витрати) за рахунок формування маи данчиків 
для взаємодії , виступаючи в деяких випадках гарантом виконання зобов’язань, прии ма-
ючи на себе частину ризиків, беручи участь безпосередньо в проектах, формулюючи и  
уточнюючи правила гри та ін. Це дозволяє організаціям кластера (як комерціи ним, так і 

                                                        
44 Семиноженко В. У 2014 році Уряд продовжить політику формування інноваційної інфраструктури 

[Електронний ресурс] / В. Семиноженко // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України "Урядо-
вий портал". – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246950017&cat-
id=244277212. 
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некомерціи ним) інтенсифікувати взаємодії  один з одним і повніше використовувати по-
тенціал позитивних екстерналіи . 

За даними Національного інституту стратегічних досліджень45, в Украї ні є всі перед-
умови для розвитку інноваціи них кластерів у високотехнологічних секторах на основі 
технологічних та індустріальних парків. Наприклад: біотехнологіи , систем спеціального 
та подвіи ного призначення – на базі наукового парку «Киї вська політехніка»; ядерних 
технологіи  – на базі технополісу «П’ятихатки» у м. Харкові; електронної  промисловості – 
на базі індустріального парку у с. Розівка (Закарпаття), автомобілебудування – на базі 
індустріального парку «Соломоново» (Закарпаття). Однак слід відзначити, що розвиток 
інноваціи них кластерів на базі технополісів потребує збільшення прямого державного 
фінансування технологічних, індустріальних парків та бізнес-інкубаторів за прикладом 
європеи ських краї н. Так, частка бюджетних асигнувань у фінансуванні технопарків у Ве-
ликобританії  становить 62%, Франції  – 74, Німеччині – 78, Нідерландах – 70, у Бельгії  – 
маи же 100%, тоді як в Украї ні вони перебувають на самофінансуванні. 

Як перспективні об'єкти формування транскордонних украї нсько-росіи ських висо-
котехнологічних кластерів можуть бути запропоновані: інформаціи ні технології  (IT-кла-
стер), біотехнології  (ВТ-кластер), нанотехнології  (NT-кластер) і інноваціи но-виробничі 
технології  (PR-кластер). Учасники ІТ-кластера в основному задіяні у сфері виробництва 
програмного забезпечення, інформатизації , штучного інтелекту, засобів автоматизації , 
телекомунікаціи  і захисту інформації . Учасники нанотехнологічного кластера діють у 
сфері створення нових матеріалів, учасники біотехнологічного ‒ у сфері біотехнологіи  і 
медицини (зокрема стовбурових клітин). Учасники PR-кластера будуть діяти переважно 
у сферах трансферу вищезгаданих технологіи  та наукового приладобудування через си-
стему наукових парків і бізнес-інкубаторів, які пропонується у подальшому створити 
при вищезгаданих університетах та інститутах.  

На користь припущення про кластерну сутність визначених об'єктів свідчить велика 
кількість географічно сконцентрованих у прикордонних украї нсько-росіи ських облас-
тях малих і середніх фірм, на які припадає значна частина виробництва галузі, зв'яза-
ність цих компаніи  із дослідними и  освітніми установами прикордонних регіонів, суспі-
льне визнання цих груп як унікальних особливостеи  і сильних сторін регіону (приклади 
можливого створення транскордонних високотехнологічних кластерів наведено у 
табл. Б.1.3.1-Б.1.3.3 додатка Б). 

При цьому не можна не відзначити, що, наприклад, уже зараз Бєлгородськии  держа-
внии  та Південнии  федеральнии  університети з росіи ської  сторони и  Інститут еконо-
міки промисловості НАН Украї ни та Луганськии  національнии  університет ім. Т. Шевче-
нка юридично оформили свої  відносини договором про науково-технічне співробітниц-
тво. Інститут економіки промисловості НАН Украї ни і Донецькии  фізико-технічнии  ін-
ститут ім. А. Галкіна створили свої  філії  при відповідних кафедрах Луганського націона-
льного  університету ім. Т. Шевченка. Сформульовано основні етапи формування високо-
технологічних кластерів, у тому числі транскордонних: 1) створення Філії  головного з 
проблеми інституту НАН Украї ни  при відповідніи  кафедрі украї нського  університету – 
партнера; 2) договір про співробітництво з іноземним партнером; 3) забезпечення стру-
ктурних підрозділів, що заи маються нанотехнологічними дослідженнями, взаємодопов-
нюючим устаткуванням; 4) забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни; 5) забез-
печення фінансування шляхом залучення коштів регіональних і національних програм, 

                                                        
45 Аналітична записка "Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у про-

мисловості України" [Електронний ресурс] / А.В. Шевченко; Національний інститут стратегічних дослі-
джень. – Режим доступу:  http://www.niss.gov.ua/articles/1069/. 
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місцевих олігархів; 6) розробка національної  та регіональної  стратегії  диверсифікації  
традиціи них галузеи  спеціалізації  регіонів і міст; 7) забезпечення бізнес-інкубування МП 
і тиражування нано-та біоінформаціи них розробок. 

Отже,  пріоритетними мають стати такі напрями:  формування регіональних класте-
рних стратегіи ; підтримка та створення регіональних кластерних ініціатив; законодавче 
забезпечення співпраці підприємств-учасників кластерів на регіональному та держав-
ному рівнях; поширення залучення інвестиціи  у кластерні об’єднання; створення єдиної  
інформаціи ної  бази щодо провідних інноваціи них розробок, включаючи заходи управ-
ління. У розв’язанні цих проблем потрібно задіяти органи виконавчої  влади всіх рівнів, 
науково-дослідницькі установи НАН Украї ни, ТПП. Слід відзначити, що головна функція 
регіональних органів державного управління полягає у створенні сприятливих умов для 
підвищення конкурентоспроможності підприємств усіх форм власності. 

Невідкладного вирішення в Украї ні потребують також питання щодо законодавчого 
закріплення поняття «державна кластерна політика», визначення організаціи но-право-
вих форм реалізації  та фінансування кластерних ініціатив. Потрібно внести доповнення 
до законодавчо-правової  системи регулювання інноваціи ної  діяльності стосовно кате-
горії  «інноваціи нии  кластер», механізмів ї х функціонування та підтримки з боку держа-
вної  та регіональної  влади. 

1.4. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

1.4.1. Основні соціально-економічні тенденції 

На сучасному етапі у промисловості відбуваються складні процеси соціально-еконо-
мічного розвитку, які позначаються на соціально-трудовіи  сфері. 

По-перше, промисловість стає все вужчою сферою прикладання праці, що проявля-
ється у скороченні чисельності штатних працівників. За 2010-2012 рр. чисельність облі-
кової  кількості штатних працівників промисловості скоротилася на 136,3 тис. осіб,  або 
на 4,7% (табл. А.1.4.1 додатка А). Скорочення чисельності відбувалося маи же в усіх галу-
зях промисловості, наи більшою мірою – у виробництві коксу, продуктів нафтопереро-
бки, металургіи ному виробництві. Зменшення обсягів промислового виробництва у 
2013 р. обумовило подальше скорочення чисельності працівників. 

Протягом останнього десятиліття відзначається перевищення рівня вибуття праці-
вників промисловості над ї х прии няттям на підприємства У 2012 р. частка працівників 
промислових підприємств, що вибули, у % до середньооблікової  кількості штатних пра-
цівників становила 28,2%, а частка прии нятих – 23% 46. Така ж тенденція зберігалась і в 
2013 р. 

Скорочується потреба підприємств у робочіи  силі (рис. 1.15). 

Відбувається оптимізація чисельності кадрового складу на окремих підприємствах, 
скорочення надлишкових працівників, що породжує безробіття. Щорічно більше 25-30% 
середньооблікової  кількості штатних працівників вугільної  та металургіи ної  промисло-
вості звільнялося з роботи, з них переважна частка (більше 70%) – через плинність кад-
рів. Ці дані побічно вказують на те, що у промисловості є проблеми з умовами трудової  
діяльності, які не задовольняють працівників. Неухильне скорочення чисельності штат-
ного персоналу відбувається також шляхом виведення працівників окремих служб і 
включення ї х до складу працівників компаніи -аутсорсерів.   

 

                                                        
46  Праця України у 2012 р. Стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2013. – 322 с. 



Актуальні тренди і досягнення: акценти 2013 

 
49 

 

 
Рис. 1.15.Динаміка потреби підприємств промисловості у працівниках у 2010-2013 рр. 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

На сучасному етапі промисловии  аутсорсинг та аутстаффінг мають значне поши-
рення, обумовлене потребою в мінімізації  витрат, забезпеченні раціональної  організації  
виробництва та підвищенні прибутковості підприємств. За межі штатів виводяться пе-
реважно групи обслуговуючого та неосновного персоналу. 

Так, на вугледобувних підприємствах «ДТЕК» у компанію-аутсорсер були переведені 
прибиральниці, банщиці та інші категорії  допоміжного персоналу. Як правило, праців-
ники наи маної  праці втрачають пільги, які трудове законодавство і колективні договори 
гарантують штатним працівникам вугільних і металургіи них підприємств та інших га-
лузеи  промисловості 47. 

По-друге, у промисловості має місце тіньова заи нятість. У Федерації  профспілок Ук-
раї ни (ФПУ) тіньову заи нятість назвали наразі наи більш гострою формою соціальної  не-
справедливості. Як відзначається у ФПУ, мінімум третина украї нської  економіки перебу-
ває в тіні. Це вказує на те, що заи няті в ніи  робітники позбавлені елементарних прав і 
можливостеи  соціальної  захищеності. Тому ФПУ визначила 2013 р. роком боротьби з ті-
ньовою заи нятістю і заробітною платою 48. Так, у Донецькіи  області протягом 2013 р. у 
процесі перевірок робочими групами за участю фахівців служби заи нятості у 1066 робо-
тодавців були виявлені факти використання праці без оформлення трудових відносин. 

По-третє, мають місце проблеми в оплаті праці. Заробітна плата є наи важливішим 
аспектом соціально-трудових відносин. Оплата праці в промисловості є вищою за ї ї  сере-
дніи  рівень по Украї ні, вона неухильно зростає (табл. А.1.4.2 додатка А). У грудні 2013 р. 
номінальна заробітна плата в середньому по промисловості досягла 4 115 грн, що на 60% 
вище рівня 2010 р. Однак у сфері оплати праці мають місце такі проблеми: 

• суттєва нерівномірність оплати праці в різних галузях промисловості: у грудні 
2013 р. (табл. А.1.4.3 додатка А) наи вищою вона була у вугледобувніи  та фармацевтичніи  
промисловості, наи нижчою – у легкіи  промисловості та машинобудуванні (рис. 1.16). 
Так, у текстильному виробництві заробітна плата становила всього 2 024 грн, або 166% 

                                                        
47 Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О.І. Амоша, 

Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – До-
нецьк, 2013. – 164 с. 

48 Зоны несправедливости // Шахтёр Украины. – 2013. – №6. – С. 3. 
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від мінімальної  заробітної  плати, у сфері виробництва комп’ютерів, електронної  та оп-
тичної  продукції  – 2 954 грн (242% мінімальної  зарплати) 49; 

 
 

 
Рис. 1.16. Рівень заробітної  плати штатних працівників за видами промислової   

діяльності (грудень 2013 р., грн) 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

• у 2013 р. зберігалася диференціація у темпах зростання оплати праці (табл. А.1.4.2, 
А.1.4.3 додатка А), при цьому низькими вони були саме в тих галузях, де оплата праці 
була невисокою (у виробництві харчових продуктів – зарплата зросла на 3,4%, тран-
спортних засобів – на 2,5%). Таким чином,  диференціація галузеи  промисловості за 
рівнем оплати праці посилюється; 

                                                        
49 Заробітна плати штатних працівників за видами промислової діяльності // Праця і зарплата: щоти-

жнева газета. Державна служба статистики України. – 2014. ‒ 29 січ. ‒ №4 (872). – С. 11. 
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• значною залишається заборгованість з оплати праці: загальна сума невиплаченої  за-
робітної  плати на 01.01.2014 р. становила 808,2 млн грн, з якої  підприємства проми-
словості заборгували 46,2% 50. 

По-четверте, у промисловості не забезпечується підвищення якості робочої  сили 
шляхом виробничого навчання відповідно до потреб техніко-технологічної  модернізації  
сфери промислового виробництва. Для комплексного вирішення завдань структурно-
технологічної  модернізації  промисловості Украї ни, збільшення частки високотехнологі-
чних видів діяльності, нарощування частки інноваціи ної  продукції  в обсязі виробництва 
промислової  продукції  необхідно суттєво підвищити рівень професіи ного навчання на 
виробництві. Однак чисельність навчених новим професіям у промисловості скорочу-
ється (табл. А.1.4.4 додатка А). У 2012 р. лише 7% штатних працівників промисловості 
опанували нові професії .  Прои шли підвищення кваліфікації  всього 14,6%, а в переробніи  
промисловості – 13,8%. 

1.4.2. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу 

Усвідомлення бізнесом своєї  соціальної  відповідальності є однією з умов успішного 
и  гармоніи ного розвитку суспільства, недопущення и ого розшарування та внутрішніх 
конфліктів. Соціально ефективна компанія – це компанія, стратегія розвитку якої  узго-
джена з інтересами ї ї  працівників, територією господарювання і суспільства в цілому. 

Основним економічним інструментом визначення соціальної  діяльності бізнесу є со-
ціальні інвестиції , а формою реалізації  – соціальні проекти. 

Аналіз впровадження моделеи  корпоративної  соціальної  відповідальності (КСВ) та 
державно-приватного партнерства (ДПП) на підприємствах промисловості Украї ни 
(табл. Б.1.4.1 додатка Б) свідчить, що останніми роками виник та поширюється процес 
диверсифікації  соціальної  відповідальності, інвестиціи  держави та ініціювання цих про-
цесів бізнес-структурами, серед яких переважають великі корпорації , що одержують осо-
бливо високі прибутки. Вони, як правило, входять до складу Глобального договору 51, пу-
блікують нефінансові звіти, які складаються за и ого методикою. Однак через особливо-
сті формування таких звітів інформацію щодо соціальних інвестиціи  та проектів КСВ та 
ДПП за поточнии  період можна отримати лише у засобах масової  інформації  та на саи тах 
підприємств.  

У непростих економічних умовах 2013 р. багато промислових компаніи  скоротили 
вкладення у соціальнии  розвиток як підприємств, так і територіи  присутності бізнесу. 
Тим часом у міжнародніи  практиці соціальні інвестиції , як правило, під час стагнації  та 
кризи заморожуються на рівні докризового періоду. Однак такі великі промислові біз-
нес-корпорації , як «ДТЕК», «Метінвест», не лише не скоротили соціальні інвестиції , а, на-
впаки, збільшили ї х.  

Обсяг соціальних інвестиціи  компанії  «ДТЕК» у 2013 р. збільшився більш ніж у два 
рази і становив 144 млн грн (у 2012 р. – 63 млн грн),  що пояснюється розширенням 
об’єктів взаємодії . Так, «ДТЕК» здіи снював соціальні інвестиції  в п'яти напрямах: підви-
щення енергоефективності, охорона здоров'я, розвиток бізнес-середовища, соціально 
значущої  інфраструктури и  підвищення активності громад. 

У 2013 р. «ДТЕК» розпочав реалізацію «Стратегіи  соціального партнерства» на три 

                                                        
50 Там само. 
51 UN Global Compact. – [Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: http://www.unglobalcom-

pact.org/index.html. 
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роки з 22 територіями свого бізнесу. Угода про співпрацю у сфері соціально-економіч-
ного розвитку була підписана «ДТЕК» з Івано-Франківською, Донецькою, Дніпропетров-
ською, Луганською обласними державними адміністраціями в рамках соціального парт-
нерства. Наи більш значущими проектами у сфері соціального партнерства є проекти 
«Телемедицина», «Енергоефективні школи»(пілотнии ), «Створення індустріальних пар-
ків», «Створення Агентств місцевого розвитку», «Реформа міського теплозабезпечення».  

Згідно з цими угодами соціальні інвестиції  у Дніпропетровськіи  області становили 
30,8 млн грн, Донецькіи  – 29,7, Івано-Франківськіи  – 7,2 млн грн. Зокрема, у Донецькіи  
області «ДТЕК» в 2013 р. реалізував низку проектів, спрямованих на розвиток міст Доне-
цька, Курахова, Зугреса, Кіровського, Добропілля, Моспина і Мар’ї нського раи ону. Основ-
ними напрямами інвестиціи  були: програми підвищення енергоефективності –  
14,8 млн грн; розвиток соціально значущої  інфраструктури – 7,5; поліпшення охорони 
здоров'я громадян – 5,1; розвиток бізнес-середовища – 1,7; підвищення активності гро-
мад – 0,6 млн грн. 

З 2009 р. у «ДТЕК» працює програма взаємодії  з вищими навчальними закладами. У 
ї ї  межах компанія веде багатовекторну співпрацю з провідними профільними вищими 
навчальними закладами Украї ни: науково-технічне партнерство, робота із залучення 
кращих студентів, адаптація освітньої  програми відповідно до потреб бізнесу. «ДТЕК» 
вже налагодив партнерство з Донецьким національним технічним університетом, Наці-
ональним гірничим університетом (м. Дніпропетровськ), НТУУ «Киї вськии  політехніч-
нии  інститут» і Національним університетом «Львівська Політехніка». За 4 роки  зага-
льні інвестиції  «ДТЕК» у матеріально-технічну базу ВНЗ-партнерів перевищили 1 млн грн. 
У 2013 р. «ДТЕК» підписав договір про науково-технічну співпрацю з Донбаським держа-
вним технічним університетом у рамках програми «Взаємодія з ВНЗ». 

Компанія «Метінвест» є прикладом розвитку високого рівня соціальної  відповідаль-
ності як щодо свої х працівників, так і щодо розвитку місцевих громад на території  при-
сутності бізнесу. Основою КСВ є «Стратегія соціально-інвестиціи ної  діяльності», у якіи  
визначено соціальні програми в рамках пріоритетних напрямів на основі кращих прак-
тик, які вже дали значнии  соціальнии  ефект. Основними серед них є: «Здорове середо-
вище – справа кожного», «Еко-Дім», «Чисте місто», «Еко-Урок» ,»Місто – нашими руками», 
«Розвиток дитячо-юнацького футболу», «Корпоративне волонтерство» (табл. Б.1.4.2 до-
датка Б). 

Компанія ПАТ «АрселорМіттал Кривии  Ріг» також є прикладом соціально відповіда-
льного бізнесу. З 2007 р., з моменту початку роботи Фонду АрселорМіттал, обсяг інвес-
тиціи  на підтримку соціальних проектів у ключових сферах перевищив 44 млн грн.  

Таким чином, треба відзначити, що в Украї ні зароджується напрям, коли великі біз-
нес-корпорації  переходять від благодіи ності до системних соціальних проектів, які до-
поможуть розвиватися бізнесу і суспільству. В умовах економічної  кризи великі бізнес-
компанії  зважено і системно ставляться до соціальних інвестиціи , звертаючи увагу на ї х 
ефективне використання, заздалегідь планують проекти і здіи снюють систематичне 
спостереження за ї х реалізацією. 

У кризовии  час особливо актуальним стає об'єднання ресурсів, зусиль бізнесу, влади 
і суспільства; перехід від діалогу до конкретних спільних діи . Для цього, перш за все, по-
трібно бізнес-компаніям та органам влади сформувати бази реалізованих соціальних 
проектів, практик КСВ та ДПП для знаходження реальних шляхів вирішення соціальних 
питань.  
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Державі потрібно визначати напрями наи гостріших соціальних проблем, які потре-
бують допомоги, соціальних інвестиціи  з боку бізнес-компаніи , та знаходити дієві моти-
ваціи ні механізми для вкладення коштів бізнесом (не тільки великим, але и  середнім та 
малим) у соціальну сферу.  

Регіональним та місцевим органам влади необхідно стимулювати и  підтримувати 
добровільні соціальні ініціативи та інвестиціи  бізнесу; організовувати процес навчання, 
консультаціи  щодо КСВ та ДПП. 

Засоби масової  інформації  мають активно висвітлювати позитивнии  досвід КСВ та 
ДПП, ї х завдання та користь для суспільства.  

У перспективі, спираючись на передовии  зарубіжнии  досвід 52, доцільно розробити 
законодавство Украї ни про КСВ і впровадити відповідні системи оцінки та звітності. 

1.4.3. Екологічні наслідки та завдання 

У промисловому секторі Украї ни продовжується масштабна структурна деградація з 
поглибленням неефективної  спеціалізації  на низькотехнологічних енерго- та ресурсоє-
мних виробництвах. Промисловість залишається видом економічної  діяльності, що су-
проводжується надзвичаи но негативними екологічними наслідками. 

У 2013 р. від підприємств Украї ни у повітрянии  басеи н краї ни надіи шло 4,3 млн т 
забруднюючих речовин (на ≈ 1% менше, ніж у 2012 р.). Із загальної  кількості забрудню-
ючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, стано-
вили відповідно 920,8 та 13,4 тис. т. Крім цих речовин, в атмосферу надіи шло 197,6 млн 
т  діоксиду вуглецю (на 0,3% менше, ніж у 2012 р.). Щільність викидів діоксиду вуглецю 
від стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на квадратнии  кілометр території  
краї ни становила 327,4 т, а на душу населення – 4,3 т. 

Порівняно з 2012 р. збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу відмі-
чалося у 7 областях, а саме: у Вінницькіи , Запорізькіи , Івано-Франківськіи , Сумськіи , Ха-
рківськіи , Хмельницькіи  та Черкаськіи . Дві третини викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу від стаціонарних джерел припадає на старопромислові Донецьку, Дніпропет-
ровську та Луганську області (рис. 1.17). У цих областях утворюється 67% викиду від ста-
ціонарних джерел (тобто маи же 3 млн т із 4,3 млн т у 2012 р.). При цьому у якісніи  стру-
ктурі викиду переважають діоксид сірки, оксид вуглецю, метан та діоксид азоту. 

  

                                                        
52 Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. – 

Commission of the European Communities. – Brussels, 30 April 2004. 
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Рис. 1.17. Динаміка техногенного навантаження на атмосферне повітря  

індустріальних областеи  Украї ни 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (Статистичнии  щорічник Украї ни за 2012 рік / Дер-
жавна служба статистики Украї ни – К.: ТОВ «Август Треи д», 2013. – С. 504-506). 

 

Протягом 1992-2012 рр. техногеннии  водообіг в Украї ні зменшився маи же у 2,5 раза. 
Здебільшого це пов’язано з низькою економічною активністю промислового комплексу 
Украї ни – стагнацією економіки та згортанням потужностеи  промислових виробництв, 
що є основними водоспоживачами. У сфері водоспоживання з побутово-господарською 
метою ця тенденція проявилася слабше. Слід зауважити, що для сучасного покоління те-
хнологіи  виробництва можливості подальшої  економії  водних ресурсів маи же вичер-
пано. За 2010-2012 рр. темпи скорочення техногенного водообігу значно уповільнилися: 
водозабір скоротився на 1,3%, водовідведення – на 0,7%, а водоспоживання зросло на 7% 
53. Станом на 1січня 2013 р. фактично було спожито 10 млрд м3 свіжої  води, а назад до 
природного середовища повернено лише 55 % водозабору – 8,1 млрд м3 зворотної  води, 
що зазнала техногенного перетворення. 

За результатами аналізу основних показників використання та охорони водних ре-
сурсів визначено низку сталих тенденціи  (рис. 1.18), що свідчать про неефективне та не-
раціональне поводження з водними ресурсами як дефіцитним природним ресурсом. По-
перше, спостерігається збільшення розбіжності між величинами показників «водозабір» 
та «водоспоживання». По-друге, наявні потужності очисних споруд не відповідають фак-
тичним потребам в основних фондах з водоочищення – протягом 2010-2012 рр. покри-
вають лише 50-52 % загального обсягу водовідведення. Необлаштованість джерел утво-
рення зворотних вод відповідним очисним обладнанням зумовлює третю негативну те-
нденцію – скидання у поверхневі водні об’єкти забруднених зворотних вод. Проте, слід 
відзначити і позитивну тенденцію у динаміці співвідношення «забрудненого» та «нор-
мативно очищеного» скиду. Протягом 2010-2012 рр. спостерігається переважання остан-
нього. 

 

                                                        
53 Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України – К.: ТОВ «Ав-

густ Трейд», 2013. – 551с. 
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Рис. 1.18. Тенденції , що підтверджують нераціональність водокористування в Украї ні 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua) 

 

Можливе погіршення стану водних ресурсів пов’язане із планами розробки родо-
вища сланцевого газу у Східніи  Украї ні. Технологія и ого видобутку має певні ризики ви-
току рідини, що розривається, у навколишні породи і забруднення ґрунтових та поверх-
невих вод. 

У сфері поводження з відходами на підприємствах краї ни протягом 2012 р. обсяг  
відходоутворення становив 450,7 млн т. Переважну частину при цьому становлять від-
ходи ІV класу небезпеки – 99,7%. У загальному обсязі відходоутворення переважають мі-
неральні відходи, частка яких становить 72,64%. Пуста порода від днопоглиблювальних 
робіт становила маи же 11%, відходи згорання – 4,51%. Рівень утилізації  токсичних від-
ходів у 2012 р. становив 31,83% від загальної  кількості ї х утворення, що на 2,5% менше 
порівняно з 2011 р. Незважаючи на суттєве скорочення обсягу промислового відходоут-
ворення (маи же у 5 разів) унаслідок економічно-фінансової  кризи та зменшення проми-
слового виробництва, обсяг утилізації  відходів має сталу тенденцію до зменшення. Це 
свідчить про відсутність технологіи , орієнтованих на використання вторинних ресурсів, 
у промисловості краї ни. 

Станом на 1 січня 2013 р. в Украї ні у спеціально відведених місцях, об’єктах і на те-
риторіях підприємств накопичено 14,9 млрд т відходів. На території  п'яти областеи  збе-
рігається 96% відходів краї ни, зокрема у Дніпропетровськіи , Донецькіи , Запорізькіи , Кі-
ровоградськіи  і Луганськіи . 

Протягом 1996-2012 рр. спостерігалося зростання обсягів фінансових потоків за 
усіма наведеними економічними показниками природокористування: капітальні інвес-
тиції  збільшились у 12,7 раза; поточні витрати – у 6,4; екологічні податки за забруднення 
– у 6; штрафні санкції  за порушення природоохоронного законодавства – у 1,5 раза. У 
2013 р. збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів зросли у 6,5 раза 
порівняно із 2012 р., екологічні податки, які становили 4,0 млрд грн, – у 2 рази. Наявна 
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тенденція на тлі загального скорочення рівня техногенного навантаження на довкілля 
пояснюється поетапним збільшенням ставок екологічно орієнтованих платежів.  

Таким чином, за 1996-2013 рр. розмір екологічних податків, пред’явлених підприєм-
ствам, установам та організаціям, збільшився у маи же у 12 разів. Проте, по-перше ці суми 
сплачуються платниками екологічного податку не в повному обсязі, що призводить до 
утворення боргу, загальна сума якого за розглянутии  період перевищує 1,5 млрд грн. По-
друге, питома вага екологічно орієнтованих платежів (сумарно екологічнии  податок і 
збір за спеціальне використання природних ресурсів) у складі податкових надходжень 
до державного бюджету за 1999-2013 рр. здебільшого не перевищує 3% (виняток стано-
влять 1999 та 2013 рр.)54. При цьому питома вага безпосередньо екологічного податку 
перебуває в межах від 0,066 до 0,752%. Тобто дании  інструмент стимулювання підприє-
мців до екологічно-лояльного господарювання дотепер мав більш декларативнии , ніж 
дієвии  характер. 

Принципово важливим елементом нової  промислової  політики є формування висо-
кої  екологічної  культури підприємств і організація ї х переходу до регламентів «зеле-
ного» зростання. Комплекснии  підхід до вирішення завдання системної  екологізації  про-
мисловості ґрунтується на синтезі організаціи ного, адміністративного та економічного 
регулювання природоохоронної  діяльності підприємств. 

Адміністративнии  вплив доцільно спрямувати в бік посилення державного та гро-
мадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. Пріоритетним 
завданням має бути створення «екологічно лояльних» інституціональних правил госпо-
дарювання. В основу економічного механізму компенсації  екодеструктивного впливу, 
виходячи з концепції  збалансованого розвитку, слід покласти відомии  принцип «забру-
днювач платить».  

Стратегічні напрями стабілізації  екологічного стану в Украї ні містять: 1) викорис-
тання новітніх технологіи  з меншою енерго- та ресурсоємністю (зокрема відмова від ви-
користання мартенівських печеи  у металургії ); розвиток нетрадиціи них та поновлюва-
льних джерел енергії ; оснащення стаціонарних джерел викидів високоефективним очи-
сним обладнанням; орієнтування автотранспортної  системи на використання екологі-
чно безпечних видів палива; 2) упровадження інноваціи них систем оборотного та послі-
довного водокористування, оновлення і розширення водопровідного та каналізаціи ного 
господарства, підвищення потужності и  ефективності діючих очисних споруд, утилізація 
кар’єрних та шахтних вод; 3) рекультивація техногенно-порушених земель; розробка те-
хногенних родовищ корисних копалин; перехід до ресурсозберігаючих та екологічно 
безпечних способів видобутку природних ресурсів (зокрема, забутовка гірничих пустот 
відпрацьованою породою), активізація діяльності регіональних «бірж відходів», розви-
ток технологіи  із рециклінгу промислових відходів, залучення широких верств насе-
лення до діяльності з роздільного збирання та утилізації  твердих побутових відходів.  

Пріоритетами вдосконалення наявного економіко-екологічного механізму регулю-
вання природокористування та природоохоронної  діяльності в Украї ні є: 1) підвищення 
нормативів екологічних зборів за забруднення навколишнього середовища та викорис-
тання природних ресурсів до рівня, що практикується в економічно розвинутих краї нах; 
приведення системи технічного та технологічного регулювання у відповідність із між-

                                                        
54 Taxation trends in the European Union – Data for the EU Member States, Iceland and Norway. ‒ Luxem-

bourg: Publications Office of the European Union, 2010. – Р. 249; Закон України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 5-6. – Cт. 60 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
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народними стандартами щодо екологічних вимог до якості продукції ; 2) введення обов'-
язкового екологічного страхування правової  відповідальності власників потенціи но не-
безпечних об'єктів у зв'язку з необхідністю відшкодування збитків маи ну та здоров'ю 
третіх осіб, обумовленого негативним впливом промислової  діяльності на якість навко-
лишнього природного середовища; 3) формування регіональних економіко-екологічних 
кластерів, у межах яких контроль за рівнем негативного впливу на довкілля побудовано 
на принципі «мильного міхура», тобто введенні міжнародної  практики продажу прав на 
забруднення; 4) розробка і затвердження законопроектів щодо заборони поховання еле-
ктротехнічних відходів, перенесення відповідальності за фінансування і створення сис-
тем з ї х рециклінгу на виробників та продавців, введення пільгового режиму інвестиціи -
ної  діяльності у сфері поводження з відходами. 

 

1.5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.5.1. Тенденції розвитку світової економіки 

Сучаснии  стан і потенціал зростання промисловості Украї ни, яка має експортну орі-
єнтацію, у значніи  мірі залежить від тенденціи  розвитку світової  економіки (рис. 1.19, 
1.20).Головна з них – піднесення світового Півдня55 і відставання краї н зони євро. Ці про-
цеси триватимуть, хоч і з деякими особливостями, протягом ближчих років56. 

Наи більші темпи зростання ВВП у 2013 р. спостерігались в Азії  – 6,4% (за винятком 
Японії  – ≈2%), менші у Центральніи  та Південніи  Африці – 4,8%, Латинськіи  Америці – 
3,9%, Близькому Сході (регіон MENA) – 3,8%, Східніи  Європі – 2,9%, Північніи  Америці – 
2,2%, ще менші – у Західніи  Європі – 0,3%.  

У 2013 р. США додали до світового економічного зростання більше, ніж Китаи  (за ри-
нковим курсом валют), а Японія – більше ніж Індія. Але при цьому темпи зростання ВВП 
КНР та Індії  були вищими за США та Єврозону. 

Виробництво одночасно зростало у трьох великих регіонах – США, Японії  та Європі, 
що останніми роками траплялося нечасто. 

За 2012-2013 рр. економіка США створила 4,3 млн нових робочих місць, а за 2014 р. 
планується створити ще 2 млн. Федеральна резервна система США, яка протягом остан-
ніх років постіи но «додруковувала» гроші, зупинила цеи  процес, так що тепер очікується 
зростання відсоткових та облікових ставок та вартості американської  валюти. 

Розпочалось економічне зростання у Європі. Краї ни Єврозони вии шли з рецесії  и  до-
віра до євро зростає під впливом заходів з боку Німеччини. Проте банківськии  союз ‒ 
критично важливии  захід для стабілізації  євровалюти – лишився лише проектом, а еко-
номічне зростання буде и  далі обумовлюватися, головним чином, режимом економії . 
Продуктивність праці поступово підвищується, витрати на робочу силу скорочуються, а 
значні дефіцити платіжного балансу в Італії , Іспанії  та Португалії  протягом 2013 р. були 
зменшені. 

 

                                                        
55Программа развития Организации Объедине нных Нации . Доклад о человеческом развитии 2013. 

Возвышение Юга: человеческии  прогресс в многообразном мире / пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". – The 
United Nations Development Programme, New York, USA. – 2013. – 203 с. 

56 National Intelligence Council, USA. Global Trends 2030: Alternative Worlds. – 2012. –140 p. 
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Складено за даними офіціи ного саи ту Світового Банку 
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD) 

 
Економіка Японії  також відчуває певне зростання. Тривале зниження цін протягом 

двох останніх десятиліть у 2013 р. стало, «шоковою терапією» для ї ї  економіки, але емісія 
грошеи  Центробанком Японії  зумовила зниження курсу єни і зростання цін. 

Таким чином, протягом 2013 р. економіка США зросла маи же на 3%, японська – на 2, 
а економіка Єврозони – на 1,2%. Більшість краї н, що розвиваються, досягли кращих ре-
зультатів, але розрив між ними посилився. Особливо це стосується диференціації  рівнів 
економічного розвитку краї н-членів ОЕСР та тих, що не залучені до цієї  організації .  

Що стосується Украї ни, то, незважаючи на переваги ї ї  геоекономічної  позиції , вико-
нання урядом зовнішньоборгових зобов’язань (згідно з графіком погашення запозичень 
у 2013 р. Украї на здіи снила виплати МВФ на суму 5,6 млрд дол. США), оптимізацію інсти-
туціи ного забезпечення зовнішньоекономічної  діяльності (внесення змін до Митного та 
Податкового кодексів – ст. 141»Поміщення товарів у митнии  режим безмитної  торгівлі», 
ст. 288 «Особливості оподаткування особливими видами мита» та ін.), держава значно 
погіршила свої  позиції  у Глобальному реи тингу конкурентоспроможності (Global Com-
petitiveness Index, Всесвітніи  економічнии  форум) – посіла 84 місце (-11 позиціи ) із 148 57.  

Хоча в цілому Украї на зберегла свої  конкурентні переваги у 2013 р. завдяки вели-
кому розміру ринку (38 місце) і відносно якісніи  системі освіти, проте потребують не-

                                                        
57 The Global Competitiveness Index 2013–2014: Country Profile Highlights [Електроннии ресурс]. – Режим 

доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_CountryHighlights_2013-2014.pdf. 

 

2013 р. 2014 р. (прогноз) 

Рис. 1.19. Зростання ВВП краї н БРІК, 
млрд дол. США 

 

2013 р. 2014 р. (прогноз) 

Рис. 1.20. Зростання ВВП краї н  
“Великої  четвірки G4”, млрд дол. США 
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гаи ного вирішення питання підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг 
(124 місце) та реформування фінансового і банківського секторів (117 місце). Також ва-
жливими проблемами в краї ні традиціи но залишаються бюрократизм, відсутність про-
зорості і фаворитизм. Відтак агентством Standard & Poor’s довгостроковии  реи тинг де-
фолту емітента Украї ни в іноземніи  валюті було знижено з В- до ССС і підтверджено дов-
гостроковии  реи тинг дефолту емітента в національніи  валюті на рівні В-. Короткостро-
ковии  реи тинг дефолту емітента в іноземніи  валюті знижено з В до С 58. 

У державі помітно зросла політична нестабільність, що спричинило негативнии  
вплив на суверенну кредитоспроможність Украї ни. Серед факторів, які вплинули на зни-
ження реи тингу, можна відзначити високу вразливість банківської  системи, ризик пода-
льшої  девальвації  національної  валюти та слабкість бізнес-середовища. 

1.5.2. Промисловість України на зовнішніх ринках 

У цілому по економіці Украї ни у 2013 р. експорт товарів, серед яких більшу частину 
становить продукція промисловості, сягнув 63,3 млрд дол. США, а імпорт – 77,0 млрд дол. 
США. Порівняно з 2012 р. експорт становив 92%, імпорт – 90,9%. Від’ємне сальдо стано-
вило $13,7 млрд дол. США (за 2012 р. сальдо також від’ємне – $15,9 млрд) (рис. 1.21).  

 

 

Рис. 1.21. Динаміка зовнішньої  торгівлі Украї ни, млрд дол. США 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: палива мінера-
льні, нафта і продукти ї ї  перегонки (–$18,4 млрд), засоби наземного транспорту, крім за-
лізничного (–$5,1 млрд), механічні машини (–$3,1 млрд), пластмаси, полімерні матеріали 
(–$2,95 млрд), фармацевтична продукція (–$2,8 млрд), електричні машини (–$2,4 млрд). 

                                                        
58 Ratings.standardandpoors.com. Europe, Middle East and Africa | Spotlight on Russia and Ukraine [Елект-

роннии  ресурс]. – Режим доступу: https://ratings.standardandpoors.com/economic-research/europe-middle-
east-and-africa/Russia-CIS.html. 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за 2012 р. – 0,81). Зовнішньоторго-
вельні операції  проводилися з партнерами із 229 краї н світу. 

Зовнішньоторговельні операції  проводились з партнерами із 229 краї н світу. Геогра-
фічну структуру експорту и  імпорту товарів представлено на рис. 1.22 і 1.23. Як видно з 
наведених даних Украї на має наи тісніші господарські зв’язки зі свої ми географічними 
сусідами – краї нами СНД (зі Сходу) і краї нами Європи (з Заходу). 

 

За видами економічної  діяльно-
сті наи більші експортні поставки 
(рис. 1.22) здіи снювали підприємс-
тва, основним видом діяльності яких 
є металургіи не виробництво, – 25,7% 
від загального обсягу експорту (зме-
ншення проти 2012 р. на 6,9%), оп-
това торгівля і посередництво в оп-
товіи  торгівлі – 20% (зменшення на 
15,2%), виробництво харчових про-
дуктів, напої в – 5,6% (збільшення на 
9,8%), добування металевих руд (збі-
льшення на 18,6%), виробництво ін-
ших транспортних засобів –5,5% 

(зменшення на 27,3%), хімічне виробництво – 4,7% (зменшення на 26,2%), виробництво 
машин та устаткування – 3,8% (зменшення на 6,6%) та сільського господарства, мислив-
ства та пов’язаних з ними послуг – 3,6% (зменшення на 2,1%). 

 

Мінеральні продукти становили 
29,1% обсягу імпорту товарів (змен-
шення обсягів на 18,8%) (рис. 1.23). 
На поставки механічних та електрич-
них машин припадало 16,2% (змен-
шення на 5,4%), продукції  хімічної  та 
пов’язаних з нею галузеи  промисло-
вості – 11% (зменшення на 1,8%), за-
собів наземного транспорту, літаль-
них апаратів, плавучих засобів – 7,7% 
(зменшення на 26,8%), недорогоцін-
них металів та виробів з них – 6,5% 
(зменшення на 4,5%), у тому числі 
чорних металів та виробів з них – 

4,5% (зменшення на 4,1%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 6% (збі-
льшення на 2,8%), готових харчових продуктів – 4,2% (збільшення на 8,5%), продуктів 
рослинного походження – 3,5% (збільшення на 9,9%), текстильних матеріалів та тексти-
льних виробів – 3,2% (зменшення на 5%) від загальної  вартості імпорту. 

У звітному періоді збільшився експорт окремих промислових товарів: залізничних 
локомотивів, локомотивних тендерів – на 69,2% (РФ, Азербаи джан, Латвія), вугілля 
кам’яного – на 20,9% (Туреччина, Словаччина, Болгарія), руд та концентратів залізних – 
на 19,4% (Китаи , Чехія, Польща), сигарет, цигарок з вмістом тютюну – на 12,4% (Грузія, 
Азербаи джан, Молдова), лісоматеріалів необроблених – на 11,7% (Китаи , Туреччина, Ру-
мунія), чавуну переробного – на 7,6% (Італія, Туреччина, США), лісоматеріалів обробле-
них – на 6,5% (Туреччина, Італія, Угорщина), лікарських засобів – на 4,2% (Узбекистан, 

 
Рис. 1.22. Географічна структура експорту  

товарів з Украї ни в 2013 р., % 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни 
(http://www.ukrstat.gov.ua). 

 

Рис. 1.23. Географічна структура імпорту 
 товарів в Украї ну в 2013 р., % 

Складено за даними Держслужби статистики Украї ни 
(http://www.ukrstat.gov.ua). 
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Росіи ська Федерація, Білорусь), хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів – на 
4% (РФ, Казахстан, Азербаи джан), сирів – на 1,1% (РФ, Казахстан, Молдова).  

У звітному періоді спостерігалося також збільшення імпорту окремих промислових 
товарів: коксу і напівкоксу з кам’яного вугілля – на 30,4% (Польща, РФ, Казахстан), доб-
рив мінеральних або хімічних, азотних – на 29,8% (РФ, Польща, Узбекистан), шин та по-
кришок пневматичних гумових нових для легкових автомобілів – на 6,5% (РФ, Корея, 
Японія), машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки 
або оброблення ґрунту – на 5% (США, Німеччина, Франція), добрив мінеральних або хі-
мічних із вмістом двох чи трьох поживних елементів – на 3,4% (РФ, Білорусь, Фінляндія). 

Галузеві особливості експорту-імпорту промислової  продукції  детальніше розгля-
нуто в додатку Д. 

Таким чином, у зовнішньоторговельніи  сфері основними для промисловості у 2013 р. 
були такі тенденції :  

по-перше, економіка Украї ни в цілому та ї ї  промисловість зокрема продовжують  
відчувати наслідки другої  хвилі світової  фінансової  кризи, що призводить до економіч-
ної  турбулентності та зростання невизначеності; 

по-друге, наявність значного впливу екзогенних факторів (гіпертрофована відкри-
тість економіки, боргова та енергетична залежність тощо) спричиняють високии  рівень 
тінізації  економіки, що значно ускладнює розробку стратегіи  та цільових програм еко-
номічного розвитку секторів національної  господарства в цілому и  зовнішнього зок-
рема;  

по-третє, у 2013 р. світові ціни на сировину були волатильними и  завершили рік у 
цілому практично без змін, оскільки падіння цін на метал і сільськогосподарську проду-
кцію врівноважило підвищення цін на енергоресурси, це обумовило зростання експорт-
ної  залежності Украї ни;   

по-четверте, економічна торговельна інтеграція за товарами з високою доданою ва-
ртістю мала переважно східнии  вектор – краї ни СНД, Азії  та Південно-Східної  Азії . 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: НОВІ ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ 

2.1. ПРІОРИТЕТИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

Подолання кризових явищ і забезпечення стабільного розвитку промисловості Ук-
раї ни потребує розробки та реалізації  матричної  промислової  політики європеи ського 
типу 59. 

Така політика ґрунтується на тому, що: 

• успіхи промисловості залежать, у першу чергу, від діи  бізнесу, якии  несе відповідаль-
ність за розвиток продуктів, процесів і маи стерності робітників, необхідних для збе-
реження наявних і відкриття нових ринків у глобалізованому світі, пошуку нових мо-
жливостеи  зростання з урахуванням вимог корпоративної  соціальної  відповідально-
сті та сталого розвитку; 

• головним завданням державної  промислової  політики є створення сприятливого  се-
редовища для розвитку всього масиву бізнесу шляхом реалізації  комплексу горизон-
тальних заходів щодо сприяння інноваціям, структурним зрушенням, конкуренто-
спроможності при уникненні селективних інтервенціи  (у ті чи інші види діяльності, 
галузі або виробництва); 

• промислова політика не може бути обмежена тільки широкими горизонтальними за-
ходами (див. 2.2 «Інституціи ні чинники»), а має враховувати специфічнии  контекст 
окремих регіонів і секторів, тобто передбачати матричне поєднання базисних гори-
зонтальних заходів та ї х регіональних (територіальних) і секторальних (галузевих) 
додатків. 

У контексті матричної  політики постановка нових цілеи  розвитку промисловості не 
є прерогативою уряду, а має здіи снюватися в процесі публічно-приватного партнерства 
власників промислових підприємств, з одного боку, і украї нської  держави в особі уряду, 
наукових і громадських організаціи  ‒ з іншого. И ого результатом має бути досягнення 
стратегічного консенсусу, у тому числі, про перспективні напрями територіального та 
галузевого розвитку. 

Сучасні стратегічні інтереси украї нської  держави полягають у збереженні и  ефекти-
вному нарощуванні національного промислового потенціалу перш за все на власніи  те-
риторії  і переважно на власніи  ресурсніи  базі з урахуванням сучасних екологічних вимог 
із достатнім рівнем диверсифікації  (за продуктовою і технологічною структурою). При 
цьому необхідно забезпечити баланс між промисловими галузями (секторами, виробни-
цтвами), які, з одного боку, визначають стратегічні перспективи Украї ни на глобальних 
ринках, а з іншого ‒ є критичними з позиціи  національної  та економічної  безпеки. 

Виходячи з цього, у першочерговому порядку має бути знаи дено консенсус щодо пе-
рспектив розвитку таких галузеи , як: 

• наукоємні машинобудівні виробництва (авіаціи на та ракетно-космічна галузь, судно-
будування, сільськогосподарське машинобудування, енергетичне і транспортне ма-
шинобудування, високотехнологічне обладнання для добувної  та металургіи ної  про-
мисловості); 

                                                        
59 Implementing the Community Lisbon Programme: A policy framework to strengthen EU manufacturing – 

towards a more integrated approach for industrial policy. – European Commission, 2005, COM(2005) 474 final; An 
Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage 
SEC (2010) 1272, COM (2010) 614 final. 
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• приладобудування (високотехнологічні прибори і системи широкого функціональ-
ного та галузевого призначення, зокрема, для розвитку житлово-комунальної  та со-
ціальної  – охорона здоров’я, освіта – сфер); 

• оборонно-промисловии  комплекс (виробництво сучасних видів озброєння та віи сь-
кової  техніки); 

• виробництво екологічно і біологічно чистих харчових продуктів;  

• добування паливно-енергетичних корисних копалин та новітні види виробництв з ї х 
комплексного використання та перероблення; 

• виробництво електроенергії , у тому числі на основі відтворювальних і нетрадиціи -
них ресурсних джерел;  

• базові переробні виробництва (металургія, хімія та нафтохімія). 

Традиціи ні базові галузі матеріально-сировинного сектору промисловості також ма-
ють розвиватися, але тільки на принципово новому техніко-технологічному фундаменті 
та в економічно доцільних і екологічно допустимих межах. 

При цьому важливо підкреслити, що сучаснии  науково-технічнии  прогрес и  інновації  
відкривають нові можливості для розвитку всіх без винятку галузеи  промисловості як 
традиціи них базових, так і авангардних виробництв. Зважаючи на це, принципово важ-
ливим стає не стільки визначення пріоритетів як таких, скільки організація стратегічної  
публічної  співпраці держави і бізнесу під контролем громадянського суспільства і такої  
координації  ї х діи , яка здатна забезпечити принципову узгодженість планів уряду і вла-
сників підприємств як щодо стратегічних цілеи  розвитку промисловості краї ни, так і 
щодо актуальних механізмів ї х реалізації . 

По суті, и деться про формування Ukraine-corporation, тобто краї ни, що діє як велике, 
але єдине і цілеспрямоване товариство, як держава розвитку з активним урядом і націо-
нально-відповідальною елітою, які вважають швидкии  економічнии  розвиток своєю 
першочерговою метою 60. При цьому маи данчик для організації  такої  співпраці має пе-
ребувати на неи тральному маи данчику – у тому сенсі, що ані уряд, ані домінуючі влас-
ники підприємств не повинні мати апріорних переваг при відстоюванні свої х інтересів. 

На загальнонаціональному рівні для відновлення керованості промисловістю має 
бути визначении  спеціальний орган управління розвитком, що використовується у біль-
шості успішних держав розвитку 61, із правом законодавчої  ініціативи, покликании  фор-
мувати «довгі» правила гри економічних суб’єктів незалежно від поточних політичних 
установок, визначення и  узгодження стратегічних інтересів, що спільно і відкрито виро-
бляються представниками влади, бізнесу і цивільного суспільства. Для цього такии  ор-
ган має налагодити перманентну стратегічну співпрацю і координацію діи  між урядом, 
бізнесом і суспільством, засновану, у тому числі, на організаціи них можливостях відомих 
з європеи ського досвіду Технологічних платформ, Груп високого рівня і Спільних техно-
логічних ініціатив 62. 

                                                        
60 Программа развития Организации Объедине нных Нации . Доклад о человеческом развитии 2013. 

Возвышение Юга: человеческии  прогресс в многообразном мире / пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". – The 
United Nations Development Programme, New York, USA, 2013. – Р. 66. 

61 Gumede, W. Comparative development planning. Development Planning Division // Working Paper Series. ‒ 
2009. ‒ № 8, DBSA: Midrand. ‒ Р. 7-8. 

62 Див. докладніше: Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях 
системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр. / В.П. Вишневскии , А.И. Амоша, Л.А. Збаразская, 
А.А. Охтень, Д.Ю. Череватскии ; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л.А.  Збаразскои  / НАН Украины, Ин-т эко-
номики пром-сти. – Донецк, 2013. – С. 43-79. 
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Результатами и ого діяльності мають стати: суспільно визнані стратегічні націона-
льні пріоритети розвитку економіки і промисловості зі статусом закону; науково обґру-
нтовані прогнози розвитку промислового виробництва, у тому числі в розрізі ключових 
технологіи  і основних видів промислової  продукції ; системно збалансовании  комплекс 
довго- і середньострокових цільових програм розвитку, що реалізують ідею управління 
за принципом «від досягнення до досягнення» (замість управління за принципом «від 
бюджету до бюджету»). 

У контексті створення нової  національної  системи управління промисловістю слід 
істотно підвищити рівень науково-аналітичного обґрунтування стратегічних напрямів 
розвитку промисловості Украї ни. Успішне економічне «завтра» Украї ни неможливе без 
фундаментальних досліджень новітніх тенденціи  розвитку світової  економіки та проми-
словості, що уловлюють не просто ситуативні зміни, а глибокі системні зрушення у ї ї  
процесах і структурі, які розкривають природу і наслідки прояву нових закономірностеи  
у всьому ї х різноманітті.  

У рамках середньострокової  концепції  промислової  політики для «запуску» неоінду-
стріалізації  в Украї ні на даному етапі ї ї  розвитку надзвичаи но важливим є використання 
можливостеи  входження до нових глобальних ланцюжків створення вартості – від дос-
тупу до сировини і енергії  до післяпродажного обслуговування и  утилізації  промислових 
товарів. І х окремі ланки розташовані, як правило, у різних краї нах відповідно до конку-
рентних переваг окремих підприємств, краї н і світових регіонів. 

Для цього потрібно визначити наи більш перспективні для національного виробни-
цтва глобальні ланцюжки створення вартості, вбудовування у які забезпечить нову як-
ість зростання у промисловому секторі. Необхідно знаи ти форми дієвої  державної  підт-
римки входження в такі ланцюжки, пов'язаного з переходом від технологічно застарілих 
виробництв, які домінують тепер в украї нськіи  промисловості і визначають ї ї  місце в ни-
зькодохідних первинних ланках глобальних ланцюжків, до виробництв, вбудованих у 
більш дохідні наукоємні ланки. 

При цьому мають бути враховані новітні глобальні тенденції , що визначають перс-
пективи світової  економіки, зокрема, економічна стагнація традиціи них промислових 
лідерів (у тому числі ЄС), піднесення світового Півдня, прискорення процесів регіональ-
ної  економічної  інтеграції  як альтернативи глобальніи  конкуренції  тощо. Очевидно, що 
чинниками вибору для Украї ни (особливо в наи ближчіи  перспективі) будуть викорис-
тання природно-ресурсного (з обмеженням по екології  і національніи  безпеці), трудо-
вого і транзитного потенціалів. У даному ракурсі оцінки вектор на входження в ланцюги, 
орієнтовані на економіки світового Півдня, що швидко зростають, дає більше шансів для 
вирішення завдань неоіндустріалізації  Украї ни, ніж європеи ськии  вектор, обтяжении  до 
того ж проблемами уповільнення економічного зростання и  загостренням міжцивіліза-
ціи них суперечностеи  63. 

2.2. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

2.2.1. Інституційні чинники розвитку промисловості 

Розвиток промисловості Украї ни обумовлении  тим, які потенціи ні можливості існу-
ють у цьому секторі економіки та з якими ризиками і загрозами пов’язана реалізація та-
ких можливостеи . При цьому оскільки промисловість не є ізольованим елементом еко-

                                                        
63 Buchanan, Patrick J. The Death of the West. How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our 

Country and Civilization / Patrick J. Buchanan / New York. – St. Martin’s Press, 2002. – 308 p. 
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номіки краї ни, а и ого невід’ємною складовою частиною, сфера дії  сучасних можливос-
теи , ризиків та загроз виходить за межі самого промислового сектору і визначається осо-
бливостями загального господарського середовища, що історично склалося на території  
держави. 

Уже багато років міжнародні реи тингові агенції  (PricewaterhouseCoopers, The World 
Bank and International Finance Corporation та ін.) складають звіти, у яких оцінюються 
умови для здіи снення господарської  діяльності в краї ні, що сформувалися, у тому числі, 
під впливом механізмів державного регулювання (Doing business, Paying taxes тощо).  

З аналізу оцінок Doing business за 2011-2013 рр., а також передбачень на 2014 р. 
(табл. 2.1), випливає висновок про те, що в Украї ні ситуація з умовами для ведення біз-
несу, у тому числі промислового, поступово поліпшується, хоча краї на і досі посідає наи -
нижчі місця у світовому реи тингу міжнародних агенціи  (2014 р. ‒ 112 місце), значно по-
ступаючись не тільки світовим лідерам, а и  сусідам – РФ (2014 р. ‒ 92 місце), Білорусі 
(2014 р. ‒ 63 місце), Польщі (2014 р. ‒ 45 місце). 

 

Таблиця 2.1 

Окремі відомості щодо легкості ведення ділової активності в Україні 

ПОКАЗНИКИ 2011 2012 2013 
2014 

(перспективи) 

Легкість ведення бізнесу, місце 
149 

(зі 183) 

152 

(зі 183) 

137 

(зі 185) 

112 

(зі 189) 

Зокрема: 

Можливість розпочати бізнес, місце 
118 112 50 47 

Отримання дозволів на будування, місце 179 180 183 41 

Реєстрація власності, місце 164 166 149 97 

Отримання кредитів, місце 32 24 23 13 

Захист інвесторів, місце 109 111 117 128 

Ведення міжнародної  торгівлі, місце 139 140 145 148 

Виконання зобов'язань за контрактами, 
місце 

43 44 42 45 

Сплата податків, місце 181 181 165 164 

Складено за даними The World Bank and International Finance Corporation (http://www.doingbusiness.org/). 

 

Так, у період з 2011 по 2013 р. відбувалося спрощення вимог щодо початку бізнесу, 
реєстрації  власності, а також сплати податків. Окремі умови ведення бізнесу – одер-
жання кредитів та виконання зобов'язань за контрактами – були порівняно сприятли-
вими в Украї ні. Проте такі важливі для розвитку економіки показники, як легкість ве-
дення міжнародних торгівельних операціи  та захист інвесторів, з року в рік демонстру-
ють тенденцію до погіршення. 

У цілому ж в Украї ні залишається занадто багато проблем і недоліків, що перешко-
джають розвитку не лише ї ї  промислового сектору, але и  економіки загалом. Такі недо-
ліки, що тепер спостерігаються як у частині правового забезпечення, так і специфічних 
норм господарювання, потрібно послідовно виправляти для створення нових стимулів 
розвитку промисловості. 

Вирішенню цього завдання певною мірою може сприяти імплементація в украї нське 
господарське законодавство європеи ських норм (вставка 2.1). Проте в цілому проблема 

http://www.doingbusiness.org/
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є більш складною і комплексною, зачіпаючи, у тому числі, базові інститути, які визнача-
ють мотивацію економічних суб’єктів. 

Як свідчать статистичні дані (див. 1.1.3), наразі в Украї ні склалася критична ситуація 
з прибутковістю бізнесу. Це видно як з аналізу показників рентабельності, так і фінансо-
вих результатів діяльності промислових підприємств. Зокрема, частка прибутку у ВВП 
краї ни опустилася до мінімальних значень за останні 15 років. Рівень прибутку підпри-
ємств і підприємців у сукупних доходах економіки зараз перебуває на історичному міні-
мумі. Уже більше 40% підприємств є нерентабельними і величина ця зростає. Це дає пі-
дстави стверджувати, що в украї нськіи  економіці ще з докризового 2008 р. почала прос-
тежуватися тенденція до зниження норми прибутку. Пік показника рентабельності опе-
раціи ної  діяльності (за видами економічної  діяльності) було досягнуто в 2005 р. 

Обмеження здатності національної  економіки створювати додану вартість і прибу-
тки є однією з основних причин кризових явищ, з якими зіткнулася промисловість Укра-
ї ни. Відсутність прибутків або ї х обмеженість у просторі та часі, а також обмежені мож-
ливості збільшення норми прибутку мають наслідком відсутність мотивації  до ведення 
бізнесу і, як наслідок, до інвестиціи  і розширення виробництва. Так само це обумовлює і 
обмеженість фінансових ресурсів для приватних інвестиціи  і скорочення бюджетних до-
ходів, за рахунок яких також можливо стимулювати розвиток національної  економіки. 
Зазначені явища вказують на кризу інституціи ної  моделі, на якіи  засновано отримання 
прибутку. 

У період до 2014 р. в Украї ні сформувалися такі інституціи ні умови, при яких доміну-
ючим напрямом максимізації  прибутків у бізнесі, окрім використання природних пере-
ваг, стало штучне заниження відносних витрат ведення бізнесу. У тои  же час основною 
конкурентною перевагою, необхідною для одержання прибутку, стала економічна влада, 
до якої  відносяться: монопольна ринкова влада; вертикальна інтеграція; внутрішньоко-
рпоративна влада, що диктує режим і умови оплати праці; доступ і використання в при-
ватних цілях державної , зокрема, правоохоронної  і судової  влади; використання приват-
ного насильства, як легалізованого (структури безпеки), так і кримінального порядку 
тощо. 

Проте такии  механізм одержання економічного прибутку шляхом захоплення і роз-
ділу ренти влади має свої  межі, які наразі можна вважати вичерпаними. 

Для цього є комплекс причин. 

По-перше, штучне заниження цін на витрати виробництва можливе лише до деякого 
критичного рівня, наслідком переходу якого є порушення умов відтворення ресурсів, не-
обхідних для ведення виробничої  діяльності.  

По-друге, інтереси максимізації  прибутків і, відповідно, мінімізації  витрат виробни-
цтва входять у суперечність з інтересами держави, ї ї  соціальною та інфраструктурною 
політикою.  

По-третє, до негативних наслідків інституціи ної  моделі одержання прибутку, що на-
разі склалася в Украї ні, слід віднести відторгнення інноваціи , поглиблення диспропор-
ціи  у розвитку видів економічної  діяльності, низьку якість економічного зростання. 

По-четверте, високі темпи науково-технічного прогресу у світовіи  економіці, за-
вдяки чому прискорене зниження фізичних витрат виробництва (як результат авангар-
дних технологіи ) випереджає можливості вітчизняних підприємств по утриманню зани-
жених цін на ресурси (природні та трудові). Крім того, упровадження нових технологіи  
веде до створення продукції  з такими якісними характеристиками, які вітчизняна еко-
номіка вироблювати вже у принципі не в змозі. У результаті спостерігається поступове 
пониження якісної  «ніші» украї нської  продукції  на світових ринках і реальна загроза ї ї  
витіснення з кращих світових ринків загалом. 
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Вставка 2.1 

Господарське законодавство: перспективи 2014 

У 2013 р. у розвитку господарського законодавства продовжуються тенденції  минулих 
років – множення нормативних актів з одночасним ігноруванням и ого кодифікації  на базі 
Господарського кодексу Украї ни (ГКУ). Практично всі прии няті за цеи  період правові акти 
мають ситуативнии  характер та не вирішують головних завдань. Із позитивних тенденціи  
розвитку відповідного законодавства можна відзначити и ого деяку екологізацію, а на сьо-
годнішніи  день – намагання децентралізувати управління економікою, прикладом чого є 
внесення 27.02.2014 р. до Верховної  Ради Украї ни законопроекту про Концепцію реформ мі-
сцевого самоврядування та територіальної  організації  влади в Украї ні, головною метою 
якої  є належнии  та ефективнии  розподіл повноважень між рівнями органів місцевого само-
врядування та органами виконавчої  влади на засадах децентралізації  публічного управ-
ління та субсидіарності*. 

Важливу роль у правовому регулюванні відносин у промисловіи  сфері та досягненні по-
зитивних результатів у ї ї  розвитку відіграють також державні програми, спрямовані на ро-
зв'язання наи важливіших проблем економіки**. 

У контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС (УА) можна прогнозувати значні зміни 
у вітчизняному законодавстві, зокрема наприклад, у сфері металургії . Так, у червні 2013 р. 
Європеи ська комісія подала заходи щодо відновлення металургіи ної  промисловості у ЄС – 
«План діи  щодо конкурентоспроможності та стабільності сталеливарної  промисловості у 
Європі», де особливу увагу приділено екології ***. Це є важливим, оскільки згідно з Додатком 
XXIX до Глави 6 "Навколишнє природне середовище" УА, Украї на зобов’язана (у строк від 2 
до 10 років) наблизити своє законодавство до законодавства ЄС за декількома напрямами, 
одним з яких визначається промислове забруднення та техногенні загрози (41 Директива, 
24 Регламенти та ін.), де основні ризики для украї нської  металургії  полягають у значніи  те-
хнологічніи  відсталості. 

Аналогічні ризики для вітчизняних підприємств лежать і в основі Директив ЄС з дер-
жавних закупівель, що набрали чинності з 01.01.2014 р. При експорті товарів до ЄС, украї н-
ські виробники зіткнуться з вимогами, які передбачають активне використання державних 
закупівель як засобу реалізації  завдань у сфері охорони навколишнього середовища і праці. 
Замовники можуть у будь-якіи  момент висувати екологічні вимоги до постачальників, тим 
самим ускладнюючи ї х участь у закупівлях у рамках ЄС. 

Останніми роками господарське законодавство містить положення економічного зако-
нодавства ЄС. Однак цеи  процес відстає від тих темпів, які необхідні з урахуванням вимог 
УА. У разі відсутності імплементованих у вітчизняне законодавство норм та за умов підпи-
сання економічного блоку УА, якии  не передбачає механізмів прямої  дії  норм ЄС, відбу-
деться пряме заміщення (правова експансія) значного масиву законодавства Украї ни нор-
мами права ЄС.  

Одним із можливих напрямів за таких обставин є повніша реалізація положень преам-
були ГКУ, відповідно до якої  він сприяє гармонізації  з іншими економічними системами (у 
тому числі і ЄС). При цьому кодекс здатнии  шляхом збільшення чисельності статеи  за раху-
нок наи більш важливих норм, запозичених із УА та актів ЄС, стати стрижнем процесу адап-
тації , що більш оптимально з огляду роботи з одним базовим законом, ніж із близька 20 тис. 
нормативних актів господарського законодавства одразу за умов обмеженості у часі. 

 
____________ 
* Проект Закону про Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні [Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50013. 

** Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на 
період до 2020 року: Розпорядження КМУ від 17.07.2013 р. № 603-р // Офіційний вісник України. – 2013. – №66. 
– Ст. 2402. 

*** Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe  / European Commission. – Brussels, XXX 
COM(2013)407. – 23 p. [Електроннии  ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-miner-
als/files/steel-action-plan_en.pdf. 
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Вичерпання ресурсних резервів створення прибутку (резервів для заниження ви-
трат виробництва) призводить до вичерпання джерел економічного зростання.  

Центральною проблемою економічної  і, особливо, промислової  політики має стати 
відтворення джерел одержання прибутку і формування ефективних інституціи них мо-
делеи  и ого максимізації , без чого неможливо забезпечити стіи ке економічне зростання 
внаслідок відсутності необхідної  мотивації  і інвестиціи них ресурсів. Для цього необхі-
дно переи ти від теперішніх інституціи них форм ведення бізнесу і максимізації  прибутку, 
які засновані на надлишку економічної  влади і штучному заниженні витрат ведення бі-
знесу.  Тобто наразі в Украї ні потрібно усунути приватну економічну владу як джерело 
одержання економічної  ренти і створити умови для переходу до бізнес-стратегіи , у яких 
одержання і максимізація прибутку ґрунтуються на таких конкурентних перевагах, як 
ефективність організації  бізнесу, інноваціи на стратегія зростання, підвищення якості та 
швидкості бізнес-процесів.  

Здіи снення такої  політики має відбуватися за рахунок комплексу першочергових ін-
ституціи них перетворень: 

• обмеження монополізму і вживання заходів щодо захисту економічної  конкуренції .  
Це положення має реалізовуватися шляхом введення відповідальності за антиконку-
рентні дії  з боку органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адмініст-
ративно-господарського управління і контролю, що має бути затверджено внесен-
ням відповідних змін до Закону Украї ни «Про захист економічної  конкуренції »; 

• приведення номінального акціонерного капіталу у відповідність із реальним капіта-
лом. Необхідно провести реальну корпоратизацію цілісних господарських структур, 
що склалися до цього часу. И деться про перетворення на відкриті акціонерні товари-
ства нинішніх закритих бізнес-структур, які контролюють стратегічні господарські 
комплекси (ІСД, СКМ та ін.), унаслідок чого ї х нинішні власники мають стати звичаи -
ними утримувачами акціи  (нехаи  навіть у розмірі контрольного пакета) разом з ін-
шими можливими співвласниками; 

• обмеження режиму власності фізичних осіб у великих корпоративних структурах; по-
трібною є інституалізації  власності, зокрема, шляхом розширення перехресного во-
лодіння акціями між акціонерними підприємствами, які утворюють мережеві струк-
тури ведення бізнесу; 

• перегляд корпоративного законодавства в напрямі розширення прав представниц-
тва в органах корпоративного контролю для «співучасників» (персоналу підприємс-
тва, постачальників, споживачів, місцевих органів влади та ін.); 

• обмеження вертикальної  інтеграції  бізнесу, скорочення адміністративних бар'єрів і 
вживання заходів щодо зменшення розміру трансакціи них витрат і підвищення шви-
дкості бізнес-процесів; 

• введення дієвих законодавчих обмежень на використання офшорних структур із ме-
тою трансфертного ціноутворення.  

Мета зазначених інституціи них перетворень полягає в обмеженні рентних механіз-
мів створення и  одержання прибутку, активізації  інноваціи них процесів приватних біз-
нес-структур і сприянні підвищенню ефективності організації  бізнес процесів. 
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2.2.2. Грошово-кредитне законодавство 

Відповідно до урядової  Державної  програми активізації  розвитку економіки на 
2013-2014 рр. передбачається послідовне реформування фінансового сектору, спрямо-
ване на утримання низького рівня інфляції , забезпечення стабільності та підвищення 
рівня капіталізації  фінансової  системи, збільшення обсягу надання фінансових послуг, 
відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня ризиків фінансо-
вої  системи, розвиток фондового ринку та ринку фінансових послуг. 

В «Основних засадах грошово-кредитної  політики НБУ» 64 зазначається, що робота в 
ціи  сфері концентруватиметься насамперед у площині створення умов для активізації  
кредитної  діяльності банків. Залежно від ситуації  на грошово-кредитному ринку розгля-
датиметься питання щодо надання відповідних монетарних стимулів, вживатимуться 
заходи щодо підвищення рівня капіталізації  банків, поліпшення якості ї х кредитного 
портфеля, удосконалення законодавчої  бази, що регулює кредитну діяльність, стимулю-
вання заощаджувальної  активності населення. 

Основу заходів НБУ щодо вдосконалення доступу промислових підприємств до фі-
нансів має становити формування грошової  пропозиції  у взаємозв'язку із завданнями 
промислової  політики, пріоритетність використання внутрішніх джерел фінансування, 
удосконалення механізмів рефінансування кредитних інститутів, які забезпечують інве-
стування в реальнии  сектор економіки. 

Проте наразі основними чинниками, що гальмують нарощування обсягів кредиту-
вання банками промисловості Украї ни, є недостатніи  рівень капіталізації  банківського 
сектору, погіршення якості активів банків через наявність порівняно великої  частки 
проблемних кредитів, високии  рівень ризиків, пов’язаних із кредитуванням малих і се-
редніх підприємств, що зумовлено низькими кредитоспроможністю та фінансовою стіи -
кістю цих підприємств, нестабільністю валютно-курсової  динаміки, високими інфляціи -
ними ризиками в краї ні. Зазначене призводить, з одного боку, до необхідності компенса-
ції  цих ризиків банками шляхом підвищення відсоткових ставок за кредитами і форму-
вання додаткових резервів на покриття можливих втрат, а з іншого – до невизначеності 
щодо можливостеи  погашення заборгованості підприємствами. 

Інтеграція вітчизняного банківського сектору у світову фінансову систему потребу-
ватиме поступового запровадження вимог Базеля-ІІІ задля приведення банківського ре-
гулювання та нагляду у відповідність до міжнародних стандартів 65. Цеи  процес потребує 
проведення комплексної  підготовчої  роботи з боку НБУ, а саме: внесення змін до норма-
тивно-правової  бази, вдосконалення та зміни засад регулювання та нагляду, розробки 
методичних засад оцінки ефективності Базеля-ІІІ, ризикованості вітчизняної  банківсь-
кої  системи. 

Головну проблему для украї нських банків у цьому контексті становитимуть нові ви-
моги до управління ризиком ліквідності. Слід очікувати посилення вимог до портфеля 
активів і, відповідно, до позичальників банків, що призведе до підвищення процентних 
ставок та обмеження доступу промислових підприємств до кредитів. 

Для полегшення доступу украї нських промислових підприємств до фінансових і кре-
дитних ринків, у тому числі міжнародних, у середньостроковіи  перспективі потрібно:   

                                                        
64 Основні засади грошово-кредитної  політики на 2013 рік // Вісник НБУ. – 2013. – № 1 . – С. 7-10. 
65 Бондарчук П.К. От Базеля II к Базелю III: шаг вперёд? / П. К. Бондарчук, К. М. Тотьмянина // Лизинг. 

Технологии бизнеса. – 2012. – № 5. – С. 3-17. 
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• удосконалити методи управління кредитними ризиками в банках за рахунок упрова-
дження механізму регулювання галузевої  концентрації  кредитних ризиків у портфе-
лях банків; 

• створити економічні умови для підвищення в активах банків частки довгостроко-
вого кредитування інвестиціи ної  спрямованості, зокрема за рахунок запровадження 
податкових пільг для банків, які здіи снюють довгострокове кредитування промисло-
вих підприємств; 

• запровадити механізми державного, приватного та синдикованого гарантування ін-
вестиціи них кредитів і визначення критерії в надання державних гарантіи ; 

• удосконалити систему гарантування банківських вкладів для формування надіи ної  
ресурсної  бази банків; 

• розвивати венчурне фінансування малих та середніх підприємств за рахунок на-
дання державних гарантіи ; 

• спрямовувати діяльність Украї нського банку реконструкції  та розвитку (УБРР) на 
підтримку промислових підприємств, які мають стратегічне значення для економіки 
Украї ни, збільшення впливу та ефективності державних банків у напрямі інвестиціи -
ного кредитування за рахунок пільгових умов щодо ї х рефінансування, надання дер-
жавних гарантіи  тощо.  

Однак реалізація останньої  пропозиції  пов'язана з певними ризиками:  

1) якщо УБРР надаватиме тільки рефінансування банкам, то в цьому випадку він 
може стати другим емісіи ним центром разом із НБУ; 

2) УБРР створить конкуренцію звичаи ним комерціи ним банкам за рахунок демпі-
нгу кредитних пропозиціи . У такому випадку умови роботи банківської  системи Украї ни 
тільки погіршяться; 

3)  УБРР першого рівня, фінансовании  виключно з державного бюджету, може 
стати інструментом капіталовкладень у дуже дорогі інфраструктурні проекти або стати 
жертвою кредитування кон'юнктурних рішень. Тому важливо, щоб реалізація всіх прое-
ктів і виділення коштів здіи снювалися максимально прозоро і на конкурентніи  основі. 

Варіанти того, як подолати зазначені недоліки, запропоновано в п. 2.3. 

Активізація банківського кредитування промисловості зумовлює необхідність пос-
тупової  реалізації  стратегічних заходів щодо реформування грошово-кредитної  та бан-
ківської  систем у середньо- і довгострокових перспективах: 

• позбавлення односторонньої  залежності від світових емісіи них центрів, розширення 
попиту на національну валюту; 

• подальше зниження облікової  ставки НБУ, що сприятиме зниженню процентних ста-
вок банків за кредитами та пожвавленню кредитування, зокрема за рахунок поси-
лення ролі уряду в безпосередньому управлінні банківською системою; 

• скорочення кількості учасників банківського ринку, зокрема за рахунок підвищення 
вимог щодо капіталізації  банківських установ, консолідація банківських установ че-
рез синдиковане кредитування, створення банківських об'єднань, злиття та реорга-
нізація банків; 

• удосконалення механізму регулювання доступу іноземних банків на вітчизнянии  ри-
нок, зокрема законодавче закріплення обов'язку для іноземних банків мати у своєму 
портфелі активів певну частку довгострокових кредитів, виданих національним під-
приємствам інноваціи ної  спрямованості. 
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2.2.3. Податково-бюджетне законодавство 

Останніми роками бюджетно-податкова політика Украї ни зі стратегічної  точки 
зору перебуває у невизначеному стані, оскільки наразі не існує жодного документа, якии  
би відображав національнии  консенсус і вказував основні напрями розвитку вітчизняної  
бюджетно-податкової  системи на довгострокову, або, принаи мні, середньострокову пер-
спективу. Адже саме чітке визначення і дотримання довгострокових пріоритетів у суспі-
льних фінансах зумовлює стабільність умов господарської  діяльності та має ключове 
значення для прии няття інвестиціи них рішень. 

В Украї ні завдання бюджетно-податкової  політики регламентовано в "Основних на-
прямах бюджетної  політики на 2013 рік" 66. Аналіз цих завдань свідчить, що у вітчизня-
ному законодавстві не прописано довгострокових напрямів розвитку податкової  сис-
теми: з дванадцяти завдань на 2013 р. сім належать до поточних питань організації  по-
даткового процесу та адміністрування, інші передбачають зміни в оподаткуванні окре-
мих об’єктів. Проте державі потрібно мати більш ґрунтовну та широку концепцію розви-
тку податків як цілісної  системи з визначенням пріоритетних напрямів ї ї  розвитку не 
лише на наи ближчии  час, але і на довгострокову перспективу. Це сприятиме розробці та 
реалізації  послідовних заходів щодо ефективного державного регулювання, більш ши-
рокому залученню іноземних інвестиціи  і стимулюванню діяльності вітчизняних інвес-
торів. 

Світові тенденції  до прискорення розвитку власного промислового виробництва 
на базі новітніх провідних технологіи  зумовлюють вибір неоіндустріального варіанта 
розвитку промисловості Украї ни як оптимального на сучасному етапі. Позиціонуючи 
себе у світовіи  індустріальніи  структурі, що швидко трансформується, як активного уча-
сника і рівноправного партнера нового міжнародного розподілу праці та реалізації  гло-
бальних і регіональних (регіонів світу) виробничо-економічних стратегіи , Украї на має 
забезпечити новии  структурнии  формат і сучасні економічні параметри власної  проми-
словості 67. 

В умовах глобалізації  та прискорення економічних процесів конкурентоспромож-
ними є тільки ті краї ни, які працюють "на випередження". Тому істотне зростання уваги 
держави (уряду) до науки, ї ї  конкретна цілеспрямована підтримка не мають альтерна-
тиви і мають бути реалізовані в параметрах, порівнянних із практикою ефективно дію-
чих держав розвитку. Для цього необхідно багаторазове (мінімум у два рази) збільшення 
витрат на науку, перш за все з державного бюджету, при одночасному підвищенні ефек-
тивності наукової  діяльності, для того, щоб хоча б у довгостроковіи  перспективі досягти 
порогу 3% ВВП, якии  наразі мають на меті досягти і в США 68, і в ЄС69. 

Важливим бюджетним інструментом впливу на розвиток промисловості має стати 
державне замовлення (вставка 2.2), можливості якого наразі використовуються недо-
статньо.  

  

                                                        
66 Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік, схвалені Постановою Верховної Ради України від 

22.05. 2012 р. № 4824-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 41. – Ст. 1569, код акту 61814/2012. 
67 Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины / А.И. Амоша, 

В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Экономика промышленности. – 2012. – № 1-2. – С. 3-33. 
68 Report to the President on ensuring American leadership in advanced manufacturing. – Washington, D.C.: 

Executive Office of the President. President's Council of Advisors on Science and Technology, 2011, p. vi. 
69 Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – European Commission, 2002, 

COM (2010) 2020 final, p. 5. 
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Вставка 2.2 

Проблеми та перспективи використання державного замовлення в контексті  
забезпечення пріоритетів розвитку промисловості 

Законодавством Украї ни державне замовлення віднесено до основних засобів регулю-
ючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.  

Проте де-факто роль цього регуляторного інструменту зведена нанівець у зв'язку з 
тим, що встановлені законодавством пріоритетні напрями формування державного замов-
лення по суті такими не є, оскільки не узгоджуються із пріоритетами, закріпленими в стра-
тегічних і програмних документах краї ни, не співвідносяться з наи важливішими держав-
ними цільовими програмами, а тому не мають стимулюючого впливу на розвиток еконо-
міки і промисловості. Критерії  формування держзамовлення мають загальнии  декларатив-
нии  характер, відрізняються «розмитістю» трактування, не мають кількісного вираження, 
не спрямовані на досягнення конкретного результату и  унеможливлюють забезпечення 
ефективного використання бюджетних коштів.  

Планування і формування замовлення здіи снюють безпосередньо державні замовники 
без належного економічного обґрунтування обсягів державного замовлення у контексті 
и ого відповідності державним цілям і суспільним потребам, а процес планування замов-
лення нормативно не забезпечении  через відсутність обґрунтованої  регламентації  норм 
потреб у товарах, роботах, послугах, які планується виробляти і закуповувати за державним 
замовленням. Процес планування замовлення слабо ув’язании  із бюджетним процесом. Ві-
дсутність гарантованої  жорсткої  прив’язки фінансування довгострокових державних конт-
рактів до річних бюджетів призводить до масштабних і системних зривів ї х реалізації , пос-
тіи ного перегляду обсягів запланованих під замовлення бюджетних витрат, "заморожу-
вання" фінансування контрактів тощо.  

У загальніи  структурі запланованого держзамовлення останніми роками левову частку 
(80-90%) становило замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітни-
чих кадрів. У структурі планових видатків державного бюджету держзамовлення (без ура-
хування оборонного) коливалось у межах 5,3-7,3%, тому воно не мало стимулюючого 
впливу на формування динаміки і структури промислового виробництва. 

Загалом в Украї ні не існує законодавчо врегульованого і практично діючого єдиного 
технологічного циклу забезпечення пріоритетів розвитку економіки на основі викорис-
тання інституту державного замовлення. Він мав би включати: прогнозування суспільних 
потреб, обґрунтування і планування замовлення; розміщення замовлення через процедуру 
державних закупівель із подальшим укладанням державного контракту; виконання підря-
дником державного контракту, оцінка та моніторинг замовником перебігу виконання кон-
тракту; прии мання та використання результатів контракту; управління замовником акти-
вами, створеними як результат контракту. З усіх перелічених етапів в Украї ні розвинене за-
конодавче врегулювання має лише етап розміщення замовлення, якии  реалізується на під-
ставі Закону Украї ни «Про здіи снення державних закупівель». 

У функціонуванні та взаємозв’язку систем державного замовлення і державних закупі-
вель в Украї ні склалася парадоксальна ситуація порівняно з розвинутими краї нами Заходу, 
де система держзакупівель є лише субститутом системи державного замовлення, а самі 
держзакупівлі розглядаються лише як один з етапів и  одночасно форма задоволення суспі-
льних потреб, втіленням яких є державне замовлення. Перші не є самодостатнім інститу-
ціи ним конструктом, а тому в зарубіжніи  практиці не існують самостіи но та відокремлені 
від останнього. 

В Украї ні інститут державного замовлення та інститут державних закупівель відокре-
млені та автономні один від одного. Левова частка державних коштів, за які здіи снюється 
придбання (закупівля) продукції  органами влади, державними установами и  організаціями, 
державними фондами, ніяким чином не пов’язана з державним замовленням. Наприклад, у 
2010-2012 рр. у загальніи  сумі коштів на закупівлі переважна частка (60-80%) припадала 
на закупівлі державних підприємств і господарських товариств із державною часткою по-
над 50%, кошти бюджетів усіх рівнів становили 20-30%, кошти державних та місцевих ці-
льових і соціальних фондів, Пенсіи ного фонду перебували в межах 1%. 
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Що стосується податкової  політики, то головним ї ї  напрямом на довгострокову пе-
рспективу має бути створення сприятливих умов для сталого розвитку шляхом перене-
сення акцентів з оподаткування результатів виробництва (прибутків і доходів) на опо-
даткування використовуваних ресурсів, насамперед природних, і перехід до реалізації  
принципів "зеленої " податкової  реформи. 

Ключовим напрямом податкової  політики на середньострокову перспективу має 
бути створення сприятливих умов для інноваціи ного розвитку шляхом формування від-
повідного інституціонального середовища з радикально зменшеними трансакціи ними 
видатками на оподаткування і господарювання в цілому, а також надання дієвих подат-
кових стимулів до науково-дослідної  та інноваціи ної  діяльності.  

У зв’язку з цим доцільно підкреслити, що в Украї ні, яка багатократно відстає не 
тільки від розвинутих краї н, але і від колишніх союзних республік за обсягами фінансу-
вання НДДКР та ї х часткою у ВВП 70, податкове стимулювання НДДКР і відновлення на 
ціи  основі публічно-приватного партнерства у сфері науки і техніки є обов’язковою умо-
вою подолання наслідків фінансово-економічної  кризи на основі розвитку провідного 
виробництва. Як свідчить зарубіжнии  досвід, саме приватнии  сектор може заповнити 
дефіцит державного фінансування НДДКР у високотехнологічних і наукомістких секто-
рах промисловості та сфери послуг. Так, у більшості промислово розвинутих краї н фінан-
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Вставка 2.2 

(закінчення) 

Водночас кошти державного замовлення взагалі не знаи шли відображення у відповід-
ніи  звітності Державного комітету статистики через свою мізерність.  

У цілому обсяги державних коштів, які витрачалися на закупівлі, становили у 2010-2012 
рр. третину ВВП Украї ни (31-33%), проте 95% цього обсягу було витрачено поза рамками 
державного замовлення. Зважаючи на такии  колосальнии  фінансовии  ресурс, яким володіє 
і розпоряджається держава, неприпустиме и ого не застосовувати як регуляторнии  засіб, 
зробивши інститут державних закупівель виключно проміжною ланкою інституту держав-
ного замовлення і підпорядкувавши останніи  завданням стимулювання внутрішнього по-
питу, цілям переструктурування економіки і розвитку тих виробництв і видів діяльності, 
орієнтованих на внутрішніи  ринок споживчих та інвестиціи них товарів. 

Основнии  вектор реформування інститутів державного замовлення і державних закупі-
вель в Украї ні доцільно спрямувати на створення державної  контрактної  системи, в якості 
нормативної  моделі якої  можуть бути використані провідні зразки таких систем у розвину-
тих краї нах Заходу. Вона має взяти на себе роль господарського механізму реалізації  держа-
вного замовлення, сформувавши єдинии  технологічнии  цикл забезпечення суспільних пот-
реб, починаючи від обґрунтування та планування замовлення і закінчуючи прии манням та 
використанням и ого результатів. Для функціонування контрактної  системи мають бути 
створені відповідна управлінсько-організаціи на структура, правове забезпечення, єдине ін-
формаціи не середовище для моніторингу всіх етапів виконання замовлення, що дозволить 
перевести цілі та наміри державної  політики з деклараціи  у практичну площину.  

У промисловості Украї ни державне замовлення слід широко застосовувати для стиму-
лювання виробництв у галузях машинобудування и  оборонно-промислового комплексу, які 
замикають на собі міжгалузеві технологічні ланцюги та можуть розглядатись як «локомо-
тиви» чи «точки зростання» через ї х здатність створювати мультиплікативнии  ефект зрос-
тання економічної  та інноваціи ної  активності в суміжних виробництвах (п. 2.1).  
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сування НДДКР із приватних джерел складає більше 60%, а в Японії , Кореї  та Китаї  – пе-
ревищує 70% 71.  

Основними інструментами податкового стимулювання НДДКР можуть виступати 
прискорене нарахування амортизації , зниження базової  ставки податку, інвестиціи на 
податкова знижка, інвестиціи нии  податковии  кредит, створення неоподатковуваних ре-
зервних фондів, податкові канікули.  

Виходячи з особливостеи  украї нського інституціонального середовища, дієвим ін-
струментом щодо залучення приватного сектору до розвитку науково-дослідної  та інно-
ваціи ної  діяльності може стати (за прикладом краї н, що успішно розвиваються, напри-
клад, Бразилії ) введення в Украї ні на постіи ніи  основі податкової  знижки (tax allowance) 
для НДДКР, коли зобов'язання платника податку на прибуток підприємств додатково 
зменшуються на певну частину (наприклад, 60 %) и ого кваліфікованих витрат на НДДКР.  

Однак справа не тільки у фінансуванні, але і в зацікавленості домінуючих власників 
підприємств отримувати прибуток не шляхом пошуку та вилучення ренти, а шляхом ро-
зробки та впровадження нової  техніки і технологіи , в наявності наукових і технічних ка-
дрів, здатних вирішувати поставлені завдання, сучасного наукового обладнання тощо.  

До конкретних напрямів реалізації  податкової  політики стосовно промисловості за 
окремими елементами належать такі. 

Рекомендації щодо реформування системи оподаткування прибутку підприємств. У 
середньостроковіи  перспективі методи нарахування податкової  амортизації , регламен-
товані Податковим кодексом Украї ни (ПКУ), мають бути переглянуті з позиції  ї х відпо-
відності податковіи  концепції  амортизації . Так, із п. 145.1.5 ст. 145 "Класифікація груп 
основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації " доці-
льно виключити такии  метод нарахування амортизації , як виробничии .  

У довгостроковіи  перспективі правила нарахування податкової  амортизації , як 
джерела виникнення бухгалтерсько-податкових різниць, мають бути розділені на дві 
складові: неи тральну – у вигляді податкової  амортизації  для всіх без винятку підпри-
ємств (ст. 144-146 ПКУ) і стимулюючу – у вигляді інвестиціи ної  податкової  знижки – для 
прибуткових інвестиціи но активних підприємств. У зв'язку з цим розділ ІІІ "Податок на 
прибуток підприємств" ПКУ доцільно доповнити пунктом "Особливості надання інвес-
тиціи ної  податкової  знижки", якии  має включати підпункти про ставки, умови та строки 
надання інвестиціи ної  податкової  знижки. 

Рекомендації щодо реформування системи загального оподаткування мінерально-
сировинного комплексу (МСК). Потрібно внести такі зміни до законодавства з оподатку-
вання прибутку підприємств: упровадження одноразової  амортизації  витрат добувних 
підприємств на геологорозвідку на початку видобутку; використання прискореної  амо-
ртизації  інфраструктурних витрат добувних підприємств; надання гірничим підприємс-
твам права на перенесення податкових збитків строком не менше 5 років; надання інве-
стиціи ного податкового кредиту геологорозвідувальним підприємствам у розмірі 15-
20% від вартості капітальних витрат при веденні геологорозвідки на свіи  ризик; на-
дання права добувним підприємствам зменшувати податкову базу на суми витрат на 
створення фондів на закриття підприємств. Також необхідно впровадити спеціальнии  
податок на фінансові, консультаціи ні та інші послуги нерезидентів у розмірі 15-20% від 
вартості за відсутності договорів про уникнення подвіи ного оподаткування; передба-
чити для гірничих підприємств можливість повернення ПДВ на ранніх стадіях ведення 
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гірничих робіт та в періоди збитковості; ввести мито на експорт неперероблених корис-
них копалин. 

Рекомендації щодо реформування системи спеціального рентного оподаткування 
МСК. У ціи  сфері доцільно впровадити використання роялті у відсотках від скоригова-
ного доходу, податковою базою якого є валовии  дохід від реалізації  продукції  гірничої  
компанії  без урахування витрат, пов'язаних із поставкою ї ї  споживачеві; ставки роялті 
мають бути диференціи овані за кожним переданим надрокористувачу родовищем у ці-
лях дослідно-промислової  розробки та видобутку мінеральних ресурсів і розраховува-
тись як відношення приведеної  (до моменту початку реалізації  інвестиціи ного проекту) 
величини гірничої  ренти до скоригованого доходу від реалізації  продукції  за весь період 
експлуатації  родовища. Методика розрахунку ставок роялті не повинна допускати дові-
льних і неоднозначних тлумачень щодо вихідних даних і правил розрахунку ставок. 

Рекомендації щодо реформування екологічного оподаткування. Зважаючи на світові 
тенденції  до "екологізації " виробництва і складну екологічну ситуацію в Украї ні, для по-
ліпшення стану довкілля в краї ні та можливості виконати умови міжнародних угод у 
сфері охорони навколишнього природного середовища у середньостроковіи  перспек-
тиві з метою підвищення ефективності екологічних податків і зменшення намагань ухи-
литися від ї х сплати доцільно виконати розрахунки впливу встановлених ПКУ ставок 
екологічного податку на рівень забруднення довкілля і господарську діяльність підпри-
ємств (у першу чергу – промислових, як основних забруднювачів) для визначення мож-
ливостеи  ї х підвищення; розробити рекомендації  щодо вдосконалення екологічного 
оподаткування підприємств-забруднювачів; вжити заходів щодо недопущення пору-
шення платіжної  дисципліни стосовно екологічних податків за рахунок більш ретель-
ного моніторингу діяльності підприємств-забруднювачів, встановлення ставок екологі-
чних податків і штрафів на рівні, якии  мотивуватиме забруднювачів встановлювати очи-
сні споруди. 

У довгостроковіи  перспективі необхідно обґрунтувати результати реалізації  в Ук-
раї ні концепції  «подвіи ного дивіденду», за рахунок якої  можливо стимулювати скоро-
чення забруднення і підвищити легальну заи нятість на підприємствах. 

2.3. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ 

Забезпечення перспективних трансформаціи  національної  промисловості в умовах 
недостатньої  дієвості та ефективності традиціи ного інструментарію державної  полі-
тики потребує формування інститутів розвитку – спеціальних господарських структур, 
створюваних державою, за ї ї  ініціативи та фінансово-матеріальної  підтримки, що пере-
бувають у повніи  або частковіи  державніи  власності. Вони є особливим інструментом 
регулювання економіки у пріоритетних з позиції  національних інтересів сферах діяль-
ності, покликаним забезпечувати ї х розвиток за умови неспроможності ринкових меха-
нізмів. На інститути розвитку може бути покладено виконання таких функціи : 

• забезпечення інвестиціи ного попиту реального сектору на довгострокові кредитні 
ресурси в умовах слабкості та нерозвиненості фінансового сектору краї ни, високих 
ризиків довгострокового кредитування, непривабливості реального сектору для ін-
вестування; 

• стимулювання і підтримка інноваціи них процесів в економіці, ї ї  диверсифікація, по-
долання експортно-сировинної  моноспеціалізації  на основі розвитку високотехно-
логічних виробництв глибокої  переробки з високою часткою доданої  вартості, спря-
мованих на забезпечення потреб внутрішнього ринку; 
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• стимулювання створення «точок» кристалізації  нової  виробничої  та технологічної  
структури промисловості через консолідацію капіталу та формування у пріоритет-
них галузях великих вертикально інтегрованих компаніи  із замкненими технологіч-
ними циклами виробництва продукції . Умовою формування таких суб’єктів є немо-
жливість консолідації  капіталу під дією лише ринкових механізмів через наявні 
структурні, організаціи но-правові, адміністративні обмеження ринку та дефіцит фі-
нансових ресурсів при існуванні перспектив кардинального розширення існуючих 
та/або формування нових ринкових ніш для вітчизняних виробників унаслідок здіи -
снення цієї  консолідації ; 

• зняття інфраструктурних обмежень для розширення і диверсифікації  виробництва, 
враховуючи, що розвиток інфраструктури за всіма ї ї  видами підвищує якість не лише 
виробничої  кооперації  суб’єктів, ї х кадрового забезпечення (соціальна и  освітня фу-
нкції ), комерціалізації  результатів НДДКР (інноваціи на функція), але і стимулює ро-
звиток внутрішнього виробництва та видів діяльності, продукція яких використову-
ватиметься для будівництва та експлуатації  об’єктів інфраструктури; 

• забезпечення національної  безпеки краї ни, в тому числі за напрямами економічної , 
енергетичної , продовольчої , воєнної , екологічної  безпеки; 

• подолання регіональних диспропорціи  розвитку, депресивності та занепаду (еконо-
мічного, соціального, демографічного) окремих територіи  із моновиробництвами 
внаслідок зміни ринкової  кон’юнктури. 

З огляду на зазначені функції  в Украї ні доцільно формувати інститути розвитку чо-
тирьох типів: 

1) фінансові інститути розвитку у вигляді спеціалізованих фінансових установ (бан-
ків, фондів, агентств) для надання фінансової  підтримки суб’єктам господарської  діяль-
ності при реалізації  інноваціи но-інвестиціи них проектів; 

2) суб’єкти виробничої  діяльності у пріоритетних секторах, покликані здіи снювати 
розробку, виробництво та просування на ринок перспективної  інноваціи ної  продукції ; 

3) суб’єкти інфраструктурної  підтримки підприємницької  діяльності, зокрема ті, що 
надають спеціалізовані інформаціи ні, пошуково-дослідницькі, консультаціи ні, посеред-
ницькі послуги в тих сферах, де ці послуги відсутні або слабо розвинені. До таких 
суб’єктів належать технопарки, промислові парки, бізнес-інкубатори, техніко-впрова-
джувальні та промислово-виробничі зони, центри трансферу технологіи , субконтракта-
ції , розвитку дизаи ну тощо; 

4) території  зі спеціальними сприятливими умовами для залучення приватних інве-
стиціи  та організації  виробництва відповідно до пріоритетних напрямів розвитку та за-
вдань регіонального вирівнювання (особливі зони, «маи данчики розвитку»). 

Серед усього різноманіття фінансових інститутів розвитку Украї ні слід зупинитись 
на формуванні Украї нського банку реконструкції  та розвитку, до практичного втілення 
якого справа досі не діи шла. У процесі формування цього банку відповідно до параметрів 
таких установ у зарубіжних краї нах слід одразу закласти в и ого організаціи ну модель 
ряд відмінностеи  від комерціи них банків, щоб не дублювати діяльність останніх, витіс-
няючи ї х із ринку, та відповідати своєму функціональному призначенню. 

Зокрема, цеи  банк повинен:  

• задіяти специфічнии  механізм мобілізації  довгострокових ресурсів. І х доцільно фор-
мувати за рахунок капітальних видатків бюджету, доходів від приватизації  держав-
ного маи на (особливо враховуючи постіи не декларування урядом необхідності інве-
стиціи ного використання коштів від приватизації ), емісіи них та кредитних коштів 
НБУ, довгострокових кредитів комерціи них банків, отриманих під державні гарантії  
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на виконання державних інвестиціи них програм, залучених урядом кредитів від іно-
земних та міжнародних фінансових організаціи , коштів від емісії  середньо- і довго-
строкових ОВДП, призначених на покриття бюджетного дефіциту, емісії  власних ін-
вестиціи них облігаціи  тощо;  

• створити особливии  механізм довгострокового інвестування в основнии  капітал ре-
ального сектору, наприклад, через прямі довгострокові та облігаціи ні кредити, 
вклади в акціонернии  капітал, емісіи ні та фондові операції ; 

• виходити у свої и  діяльності із загальнодержавних інтересів і завдань соціально-еко-
номічної  політики, не переслідуючи мети максимізації  прибутку при одночасному 
дотриманні принципу беззбитковості; надавати гарантії  іншим фінансовим інститу-
там щодо повернення кредитів, перерозподіляючи тим самим ї х кредитнии  ризик та 
стимулюючи до розширення кредитування; 

• працювати у комерціи но непривабливих сферах, тим самим не створювати конкуре-
нції  комерціи ним банкам. Основнии  акцент у кредитуванні робити на пріоритетних 
об'єктах соціального и  економічного розвитку – неприбуткових, малоприбуткових, 
капіталомістких, з тривалим строком окупності и  високими ризиками втрати кош-
тів; 

• одержати систему інституціи них привілеї в під виконання перелічених завдань. 

Зважаючи на широкии  спектр завдань підтримки розвитку в організаціи ному плані, 
державнии  банк розвитку доцільно сформувати у вигляді холдингу чи корпорації  у 
складі головної  установи та підпорядкованих и ому дочірніх юридично відокремлених 
спеціалізованих установ, зокрема банків – інвестиціи но-промислового, аграрно-земель-
ного, регіонального розвитку, експортно-імпортного, іпотечного та комунального, та 
фондів – підтримки малого та середнього бізнесу, підтримки інноваціи ної  діяльності. 

Разом із фінансовими інститутами розвитку держава має створити у пріоритетних 
секторах промисловості ряд суб’єктів господарювання, які стануть «агентами» модерні-
зації  виробництва та забезпечать зміни в и ого структурі через нарощування випуску ві-
дповідної  продукції . Держпідприємства, насамперед державні холдинги, корпорації  та 
виробничі об’єднання, мають використовуватись як плацдарм для впровадження про-
відних технологіи , бути ініціатором і координатором широкомасштабних проектів мо-
дернізації  галузеи  на основі тісного співробітництва державних і приватних компаніи . У 
цьому випадку пріоритетами для державної  підтримки мають виступати конкретні про-
екти з визначеною ефективністю в певних галузях, а не самі галузі як такі, безвідносно 
до ї х проектної  прив’язки. Для цього слід чітко визначити цілі державного підприємства, 
сферу та масштаби и ого діяльності. 

Держава має використовувати державні компанії  як основну модель реалізації  дер-
жавно-приватного партнерства і наближення діяльності вітчизняного бізнесу до вирі-
шення завдань розвитку краї ни.  

Розширення державного сектору слід також розглядати як засіб збільшення доходів 
бюджетів усіх рівнів. Воно може відбутися шляхом створення високоприбуткових підп-
риємств та повернення у державну власність прибуткових великих підприємств з експо-
ртоорієнтованих сировинних і низькотехнологічних секторів, які де-факто після прива-
тизації  ухиляються від оподаткування і виводять свої  прибутки за кордон. Підприємства 
цих секторів при переході в державну власність мають виступити основними донорами 
економіки, а ї х доходи мають бути використані для розширення обсягів державного ін-
вестування у створення нових та модернізацію діючих виробництв, спрямованих на ім-
портозаміщення, вирішення соціальних та оборонних проблем краї ни.  

Серед механізмів повернення подібних підприємств у держвласність можуть розгля-
датися такі радикальні, як націоналізація, або більш м’які, такі як входження в капітал 
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компаніи  у розмірі, що дозволяє державі, згідно з чинним корпоративним законодавст-
вом, впливати на прии няття стратегічних рішень і здіи снювати контроль за результа-
тами ї х діяльності. 

Виходячи з міркувань підтримання стабільності наповнення бюджету також не слід 
поспішно приватизувати наявні високоприбуткові великі державні підприємства. Особ-
ливо це стосується унікальних високотехнологічних об’єктів, які разом із виконанням 
бюджетоформуючої  функції  мають виступити рушіи ною силою структурних змін. На ос-
нові цих підприємств слід сформувати державні вертикально інтегровані компанії  із за-
мкненим циклом проектування та виготовлення продукції  у пріоритетних секторах еко-
номіки. До формування таких компаніи  може бути залучении  приватнии  сектор на умо-
вах подальшого спільного з державою володіння ними, але з огляду на необхідність збе-
реження за державою блокуючого чи контрольного пакета акціи . 

«Портфель» державних активів має регулярно переглядатись і в разі потреби зміню-
ватись урядом залежно від переліку завдань, які вже вирішені або мають бути вирішені 
у перспективі. Доцільно розробити и  ухвалити спеціальнии  нормативнии  документ із 
принципів управління державною власністю відповідно до рекомендаціи  ОЕСР щодо 
принципів корпоративного управління в державному секторі. У ньому мають бути чітко 
окреслені цілі управління державною власністю, залежно від них здіи снена класифіка-
ція підприємств, визначені критерії  оцінки ї хньої  діяльності та умови приватизації , вста-
новлені правила формування ради директорів та принципи ї х взаємодії  з урядом, прин-
ципи призначення, оплати та заохочення менеджменту. 

Регіональнии  аспект промислової  політики слід реалізувати через такии  інститут 
розвитку, як особливі економічні зони. Вони мають розглядатись, по-перше, як інстру-
мент подолання депресивності промислово відсталих територіи  та територіи  зі структу-
рним перевиробництвом, по друге, як активнии  засіб міжрегіонального вирівнювання, 
якии  полягає у стимулюванні господарської  діяльності в межах зазначених територіи . 

Практика використання особливих (спеціальних) економічних зон в Украї ні вияви-
лася малоефективною внаслідок існування низки законодавчих прогалин. Не були роз-
роблені и  відповідно не застосовувалися чіткі кількісні критерії  оцінки стану розвитку 
території  для отримання особливого статусу. Були відсутні обмеження у виборі пріори-
тетних сфер та видів діяльності, під які надавалися пільги. Недостатньо ефективною 
була також сформована система управління особливими зонами. Вони не стали засобом 
подолання дисбалансів регіонального розвитку, оскільки фактор депресивності терито-
ріи  при ї х створенні не враховувався. 

Для використання особливих зон як інструменту регіонального аспекту промисло-
вої  політики та ї х залучення до вирішення завдань структурно-технологічної  модерніза-
ції  виробництва краї ни в цілому урядом мають бути вирішені взаємопов’язані питання 
інституціи ного забезпечення ї х діяльності. Вони стосуються узгодження нормативно-
правових актів діяльності СЕЗ із законодавством щодо регіональної  політики, коригу-
вання підходів до ідентифікації  депресивних територіи , вибору системи преференціи . У 
рамковому законодавстві про СЕЗ і стимулювання розвитку регіонів слід продублювати 
введення і закріплення норм, які встановлюють, що особливі зони є одним з інструмен-
тів реалізації  державної  регіональної  політики і створюються з метою подолання депре-
сивності територіи  і забезпечення міжрегіонального вирівнювання.  

Для ідентифікації  депресивних територіи  доцільно уточнити перелік критерії в. Оці-
нку стану території  слід здіи снювати на основі виробничих, відтворювальних, соціа-
льно-демографічних та екологічних показників ї ї  життєдіяльності порівняно із серед-
німи по краї ні. І х доцільно звести в інтегральнии  індекс депресивності території , якии  
відображатиме ї ї  реи тингову позицію в краї ні. Визначення заходів і обсягів державної  
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підтримки по кожному регіону слід здіи снювати залежно від величини індексу і наи -
більш несприятливих факторів и ого формування. Необхідно також ув’язати вітчизняне 
регіональне та податкове законодавство щодо відображення в останньому можливостеи  
застосування спеціальних податкових режимів на депресивних територіях. 

Розвиток виробництва в межах особливих зон доцільно здіи снювати на засадах кла-
стерної  організації . Навколо великих підприємств, створюваних державою в особливих 
зонах, що виконуватимуть функцію територіальних «точок зростання», слід формувати 
виробничі кластери з числа середніх та малих підприємств, діяльність яких має бути під-
порядкована меті замикання технологічного циклу виробництва основного підприємс-
тва. 

Таким чином, інститути розвитку можуть стати дієвим засобом забезпечення інвес-
тиціи ної  і технологічно-виробничої  складових структурних змін у вітчизняніи  промис-
ловості, формування поліцентричної  регіональної  структури виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності окремих підприємств, регіонів і краї ни в цілому. 

2.4. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

На порядку денному постає завдання формування нової  регіональної  промислової  
політики Украї ни, в якіи  пріоритети економічних реформ і модернізації  мають бути ор-
ганічно переплетені із завданнями регіонального розвитку. Основи такої  політики необ-
хідно закласти в нову державну Стратегію регіонального розвитку на період до 2020 р. 
Після ї ї  затвердження впродовж півроку кожен регіон Украї ни повинен розробити відпо-
відну стратегію регіонального рівня, в якіи  цілі, завдання та пріоритети модернізації  бу-
дуть узгоджені із загальнонаціональними та розширені за рахунок регіональної  специ-
фіки. При розробці власних стратегіи  регіональні органи влади повинні зробити особли-
вии  акцент на розвитку тісної  міжрегіональної  взаємодії  в різних сферах, активізації  мі-
жрегіональної  кооперації  та співпраці у формуванні нових інтегрованих економічних ма-
крорегіонів. 

Значна частина територіальних стратегіи  розвитку у розвинутих краї нах створю-
ється з урахуванням нової  економічної  географії  72, за якою потенціал субдержавних 
утворень – регіонів і особливо наи більших міст – постіи но зростає. У нових структурних 
координатах макрорегіони та мегаполіси стають ключовими командними висотами еко-
номіки, де в концентрованіи  формі відбувається виробництво, накопичення та перева-
жне використання економічно значимих чинників: капіталу, праці, знань. Вони форму-
ють мережеву просторову структуру нових економічних відносин, виконуючи в ніи  роль 
«вузлів», «хабів», «комір». Перспектива створити на території  Украї ни мережу подібних 
вузлів, точок тяжіння глобальних політичних, соціальних и  економічних комунікаціи  є 
бажаним сценарієм, основу якого становить прагнення "спіи мати" відповіднии  глобаль-
нии  тренд. Наявність у краї ні макрорегіонів або міст глобального, світового рівня є од-
нією з наи важливіших умов входження до світового економічного, соціального та куль-
турного простору. 

Мета формування мережі макрорегіонів та мегаполісів не є суто оптимізаціи ною. Ос-
новнии  акцент робиться на структурне та інституціи не забезпечення кумулятивного 
зростання в економіці та соціальніи  сфері окремого регіону чи міста, до чого має здіи с-
нювати и ого перетворення на інтелектуальнии , виробничии  та фінансовии  центр світо-
вого або національного рівня із залученням транснаціонального бізнесу, що сприятиме 

                                                        
72 Доклад о мировом развитии 2009. Новыи  взгляд на экономическую географию. Обзор / Междуна-

родныи  банк реконструкции и развития. – Вашингтон: Всемирныи  банк, 2010. – 48 с. 
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збільшенню інноваціи них і кадрових, технологічних та фінансових інвестиціи . У перспе-
ктиві поява «сильного регіону» створить ефект «переливання» добробуту на суміжні те-
риторії  та надалі приведе до масштабних структурних переміщень, що оздоровлюють не 
лише регіональну, але і національну економіку. Показовим прикладом є Центральнопо-
ліськии  економічнии  раи он Украї ни, якии  має одні з наи вищих індексів модернізації  за-
вдяки мегаполісу – місту Києву (табл. А.2.4.3, А.2.4.8, А.2.4.13 додатка А).  

Успіх у перетвореннях супроводжуватиме ті регіони, які першими зрозуміють беза-
льтернативність упровадження стратегії  модернізації  за зазначеною схемою та стануть 
на шлях перетворень. Саме ці регіони будуть лідерами за рівнем соціально-економічного 
розвитку, встановлюватимуть «правила гри» та формуватимуть вектори розвитку, яких 
дотримуватимуться інші регіони, що не зуміли вчасно зорієнтуватися в ситуації . Особ-
ливо актуальне дане питання для промислових регіонів Украї ни, які зберігають заста-
рілу виробничу структуру. Цим регіонам, рівень амбіціи  регіональної  еліти яких вихо-
дить далеко за регіональні та національні межі, необхідно відновлювати свою важли-
вість для Украї ни на підставі істотної  модернізації  системи міжрегіональних відносин.  

Для визначення стадіи  і фаз модернізації  регіонів та економічних раи онів Украї ни 
було адаптовано до національних умов методику, запропоновану Академією наук Китаю 
для міжкраї нових порівнянь 73. Відповідно до неї  було обґрунтовано три стадії  модерні-
зації : індустріальну, постіндустріальну та неоіндустріальну 74. Розрахунки було здіи с-
нено з метою кількісної  оцінки процесів модернізації , які відбуваються на ї х територіях, 
та визначення напрямів посилення ї х орієнтації  вбік неоіндустріального розвитку.  

Розрахунки засвідчили, що індустріальна модернізація в 2012 р. була завершена 
лише в двох областях (Донецькіи  та Киї вськіи ) та м. Києві (табл. А.2.4.1-А.2.4.2 додатка 
А). Слід зазначити, що м. Киї в має наи вищі розраховані індекси, що відповідно наклало 
свіи  відбиток на індекси Центральнополіського економічного раи ону, тому при подаль-
шому співставленні результатів апріорі матимемо це на увазі.  

Наявність наи вищого індексу індустріалізації  в Киї вськіи  області пояснюється не по-
тужністю ї ї  промислової  бази, а розвиненістю сфери послуг та нерозвиненістю сільсь-
кого господарства, про що свідчать відповідні індикатори питомої  ваги доданої  вартості 
та заи нятості в цих секторах економіки. Унаслідок цього дана область має четвертии  за 
значенням рівень душового ВВП після Дніпропетровської , Донецької  та Полтавської  об-
ластеи .  

Усі промислові регіони поступово наближаються до завершення стадії  індустріаль-
ної  модернізації . Однак якщо враховувати чинник «тіньової  економіки» (за оцінками рі-
зних експертів частка «тіньової  економіки» в Украї ні складає від 30 до 50%), то дослі-
джувані промислові регіони цю стадію модернізації  завершили вже в 2010 р. Відповідне 
коригування дозволило б Донецькому, Придніпровському та Північно-Східному еконо-
мічним раи онам завершити стадію індустріалізації  ще раніше – в 2008 р., що свідчить 
про актуальність об’єднання областеи  у більші агломерації  для прискорення процесів 
модернізації . 

Згідно з оцінкою фазових значень індустріальної  модернізації  в перехідніи  до пост-
індустріальної  стадії  стабільно перебувають лише три області – Дніпропетровська, До-
нецька та Луганська (серед економічних раи онів один – Донецькии ) (табл. А.2.4.4, А.2.4.5 

                                                        
73 Обзорныи  доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян; 

пер. с англ. под общ. ред. Н.И. Лапина. – М.: Весь Мир, 2011. – 256 с. 
74 Під індустріальною модернізацією розуміється перехід від аграрного до індустріального типу ви-

робництва. Постіндустріальна модернізація – це перехід від індустріального суспільства до суспільства 
знань. Неоіндустріальна модернізація являє собою скоординовании  розвиток індустріальної  та постінду-
стріальної  модернізації .  
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додатка А). Інші або не можуть вии ти з фази так званого розквіту75 (Полтавська область 
та Північно-Східнии  раи он), або деградують до цієї  стадії  (Запорізька та Харківська об-
ласті, Придніпровськіи  раи он). Однак якщо подивитися на результати розрахунків фази 
постіндустріальної  модернізації  (табл. А.2.4.9, А.2.4.10 додатка А), то саме індустріалізо-
вані регіони, які вже тривалии  час перебувають у перехідніи  до постіндустріальної  мо-
дернізації  стадії , все ніяк не можуть зробити цеи  останніи  крок. І навпаки, Полтавська та 
Запорізька області в окремі роки такии  крок робили та входили в початкову фазу розви-
тку постіндустріальної  модернізації . Що стосується Харківської  області, то вона стабі-
льно утримується у «фазі розквіту» постіндустріальної  модернізації . Поясненням цьому 
феномену є надмірна сировинна спеціалізація індустріального базису таких промисло-
вих областеи , як Донецька та Луганська, та значна концентрація в м. Харкові наукових, 
освітніх та інноваціи них ресурсів.  

Для промислових регіонів і раи онів існує лише один вихід – розвиток прогресивних 
видів виробництва. У сучасному світі промисловість знову виходить на перші ролі. Однак 
це якісно нова промисловість, яка орієнтована не на процвітання за рахунок експлуата-
ції  природної  ренти, а побудована на принципах зростаючої  віддачі. Наразі необхідна 
структурна перебудова, основу якої  становитиме збільшення частки галузеи  переробної  
промисловості, що дозволяє отримувати з одного типу сировини різні продукти для но-
вих способів ї х використання. Зростання в економіці частки промисловості, що випускає 
різноманітнии  продукт високої  доданої  вартості, стане драи вером розвитку інших сек-
торів економіки – сільського господарства та сектору послуг. 

Промислова розвиненість Донецького та Придніпровського економічних раи онів на-
кладає на них підвищені зобов'язання, відводячи роль «локомотиву» просування неоін-
дустріального розвитку в інших економічних раи онах. Але для цього ї м необхідно забез-
печити перехід на новии  індустріальнии  рівень власного промислового виробництва, 
що передбачає диверсифікацію промисловості, орієнтовану на наукомісткі, ресурсозбе-
рігаючі та безвідходні виробництва, що сприятиме зростанню потреби у кваліфікованих 
кадрах и  установах, здатних такі кадри випускати.  

Оцінка другої  стадії  модернізації  – постіндустріальної  – свідчить, що промислові ре-
гіони Украї ни мають певнии  потенціал для ї ї  успішного проходження (табл. А.2.4.7, 
А.2.4.8 додатка А). Лідером цієї  стадії , завдяки відносно потужніи  науковіи , освітніи  та 
інноваціи ніи  базі м. Харкова, є Харківська область. Це також позитивно відобразилося на 
Північно-Східному економічному раи оні, якии  поступився за індексом постіндустріаль-
ної  модернізації  лише Центральнополіському, з яким важко конкурувати, оскільки на 
и ого території  розташовании  наи потужнішии  в Украї ні мегаполіс, центр управлінсь-
кого, інтелектуального, наукового, освітнього та інноваціи ного потенціалу – м. Киї в. 

Індикатори, що характеризують частку доданої  вартості та праці в матеріальніи  
сфері, наи яскравіше характеризують відхід від аграрної  та сировинної  спеціалізації  ре-
гіонального індустріального комплексу вбік економіки знань. Саме ці два показники 
обумовлюють низькии  індекс якості економіки промислових регіонів (табл. А.1.3.6 дода-
тка А). Загальнии  індекс постіндустріальної  модернізації  промислових регіонів форму-

                                                        
75 Фази розвитку індустріальної  модернізації : традиціи не суспільство – 0; початкова фаза – 1; фаза 

розвитку – 2; фаза розквіту – 3; перехідна фаза – 4.  
Фази розвитку постіндустріальної  модернізації : підготовча фаза – 0; початкова фаза – 1; фаза розви-

тку –2; фаза розквіту – 3. 
Розрахунки фаз індустріальної  та постіндустріальної  стадіи  модернізації  наведено у відповідних таб-

лицях додатка А.  
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ється завдяки двом групам індикаторів – «Якість життя» та «Інновації  в знаннях», оскі-
льки це урбанізовані регіони, в яких сконцентровано більшість медичних, наукових і 
освітніх закладів. 

Донецькии  економічнии  раи он посідає третє місце, поступаючись Північно-Східному 
(Слобожанському) та Придніпровському економічним раи онам. Промислова спеціаліза-
ція Донецького раи ону дозволяє и ому впродовж усього періоду оцінки нарощувати інде-
кси якості життя за рахунок прискореної  урбанізації  та низького рівня дитячої  смертно-
сті, але мати наи нижчі індекси в групі індикаторів, що характеризують якість економіки.  

Чинниками, що стримують процеси постіндустріальної  модернізації  Донецької  та 
Луганської  областеи , є ті самі, як зазначено вище, – недиверсифікована структура ї х еко-
номіки, орієнтація на галузі важкої  промисловості, серед яких домінують галузі з видо-
бутку та первинної  обробки ресурсів, що характеризуються спадною віддачою виробни-
цтва. Пріоритетність ї х розвитку стримує галузі, які виробляють наукомістку продукцію, 
тим самим унеможливлюючи в Донецькіи  та Луганськіи  областях та Донецькому раи оні 
в цілому прискорення процесів постіндустріальної  модернізації . Розрахунки фаз даної  
стадії  модернізації , в яких перебуває більшість досліджуваних промислових регіонів і 
раи онів, свідчать, що вони застигли в підготовчіи  фазі (табл. А.1.3.9 і А.1.3.10 додатка А).  

Згідно з оцінкою неоіндустріальної  модернізації  регіонів та економічних раи онів Ук-
раї ни процеси завершення індустріальної  модернізації  не лише не допомагають ї ї  розви-
тку, але і починають гальмувати ї ї  (табл. А.1.3.12 і А.1.3.13 додатка А). Поки це незначно 
позначається на неоіндустріалізації , проте довго це не може тривати і в наи ближчому 
маи бутньому, за відсутності прогресивних змін, може припинитися. Тоді існує вірогід-
ність не просто стагнації  модернізації , а прояву зворотних модернізації  процесів – демо-
дернізації . 

Одержані результати свідчать, що здіи снення індустріалізації  в тому сенсі, якому 
воно до цього часу розумілося, вже не є актуальним для Украї ни. Регіонам і раи онам, які 
мають потужнии  промисловии  базис, необхідно сконцентруватися на структурних тра-
нсформаціях убік неоіндустріальної  модернізації . Для цього вони повинні прои ти важ-
ливии  перехіднии  етап – реіндустріалізацію, головною метою якого є підготовка умов і 
ресурсів для розгортання процесів неоіндустріалізації . Такии  поетапнии  підхід до здіи с-
нення модернізації  дозволить запустити механізми неоіндустріалізації  виробничого по-
тенціалу промислових регіонів та активізувати процеси соціально-економічного розви-
тку в інших регіонах Украї ни. 

2.5. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

Ситуація, що склалася у 2013 р. довкола підписання Угоди про асоціацію з Європеи -
ським Союзом (ЄС), продемонструвала актуальність питань стратегічного вибору векто-
рів розвитку індустрії  та забезпечення економічної  безпеки зовнішньоекономічної  дія-
льності. У даному процесі необхідно вирішити завдання максимально ефективної  та ре-
зультативної  інтеграції  у світову господарську систему одночасно із забезпеченням вла-
сних національних інтересів та економічної  стабільності на внутрішньому ринку. Вирі-
шити цю проблему можна лише за умови реалізації  відповідної  послідовної  державної  
економічної  політики та створення дієвих механізмів забезпечення економічної  безпеки 
зовнішньоекономічної  сфери краї ни. 
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Передумовами успішної  інтеграції  виступає близькість рівнів економічного розви-
тку і ступеня ринкової  зрілості краї н, що інтегруються; ї х географічна близькість; спіль-
ність економічних та інших проблем, що постають перед краї нами у сфері розвитку, фі-
нансування, регулювання економіки, політичного співробітництва тощо. 

Зокрема, що стосується курсу на євроінтеграцію, то очевидним ризиком и ого реалі-
зації  є те, що більшість держав Єврозони входять до групи краї н із високим рівнем дохо-
дів, а Украї на – до групи краї н із доходами менше середніх. Вони (ЄС і Украї на) належать 
до зовсім різних "вагових категоріи " за геополітичними та соціально-економічними кри-
теріями. Цеи  чинник має принципове значення при виборі стратегічних векторів еконо-
мічного розвитку. 

Доцільно брати до уваги те, що: 

1) через об'єктивні причини угоди між такими різними суб'єктами, як ЄС і Украї на, 
не можуть бути повністю рівноправними (адже є сильна сторона переговорів і є слабка 
сторона переговорів, і вірогідність того, що сильна сторона виявиться альтруї стом, дуже 
невелика); 

2) навіть якщо вважати, що угоди є рівноправними, вони, знову ж таки, через об'єк-
тивні причини, не можуть бути цілком корисними для Украї ни. Адже ті норми, до яких 
має намір приєднатися Украї на, що органічно підходять для ЄС як для спільного еконо-
мічного простору з переважно високим рівнем розвитку виробничих сил, високооплачу-
ваною робочою силою, традиціями використання формальних способів координації  діи  
економічних суб'єктів, низьким рівнем корупції  тощо, так само органічно не підходять 
для Украї ни з ї ї  низьким рівнем розвитку виробничих сил, відносно дешевою робочою 
силою, традиціями неформального вирішення ділових питань, високим рівнем корупції  
тощо. ЄС і Украї на вирішують різні проблеми, і для цього потрібне різне інституціи не 
середовище. 

Як справедливо відзначає Дж. Даи монд, «Не можна просто поділитися досвідом ро-
боти ефективних інститутів з бідними краї нами на зразок Парагваю та Малі та чекати, 
що вони застосують отримані знання і за показниками ВНП на душу населення наздоже-
нуть Сполучені Штати і Швеи царію .... Ефективні інститути – це не випадковии  параметр, 
якии  міг із рівною імовірністю з'явитися у будь-якого суспільства планети, будь то Данія 
або Сомалі. З моєї  точки зору, ефективні інститути завжди виникали як результат дов-
гого ланцюжка історичних звершень – сходження від вихідних факторів географічного 
характеру до похідних від них безпосередніх факторів, серед яких є и  інституціи ні» 76.  

Важливим показником, що визначає становище держави на світовіи  арені, є також 
співвідношення обсягів зовнішньої  торгівлі краї ни до ї ї  ВВП – показник відкритості зов-
нішньої  торгівлі (trade-to-GDP ratio, trade openness index). У 2009 р. значення цього пока-
зника в середньому за краї нами світу становило 52%; відзначається тенденція и ого по-
ступового збільшення – за 2012 р. він складав 60%. В Украї ні за 2012 р. показник відкри-
тості зовнішньої  торгівлі становив 110%. Це рівень таких краї н як Австрія, Данія, Зім-
бабве, Туніс тощо. Однак, варто відзначити, що цеи  індикатор безпосередньо не є 
пов’язаним із розвиненістю економіки краї ни: він є високим як для краї н ЄС (84% за 
2012 р.), так і для краї н Середнього Сходу та Північної  Африки (95% за 2012 р.). Для краї н 
з високим рівнем доходу він становив у 2012 р. 60,6%, для краї н із середнім рівнем до-
ходу – 60,4%, для краї н з низьким рівнем доходу – 66% за цеи  період. Тобто, при аналізі 

                                                        
76 Даи мон Дж. Ружья, микробы и сталь: история человеческих обществ / Дж. Даи монд; пер. с англ. 

М. Колопотина. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – С. 651. 
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умов зовнішньої  торгівлі краї ни, які дозволяють робити висновки щодо рівня розвине-
ності останньої , варто брати до уваги інші показники, такі як, наприклад, структура зо-
внішньої  торгівлі (переважання в експорті високотехнологічної  продукції  чи сировини, 
доля експорту послуг тощо) 77. 

Висока відкритість економіки Украї ни спричиняє ї ї  надмірну залежність від зміни 
зовнішньої  кон’юнктури. Так само не сприяє розвитку національної  індустрії  високии  рі-
вень експорту сировини та продукції  низького ступеня переробки в загальному и ого об-
сязі. Ускладнює зазначені проблеми недостатньо ефективна курсова політика. Зокрема, 
збільшення дефіциту бюджету та поточного рахунку платіжного балансу, яке тривало 
протягом останніх років в Украї ні, у поєднанні з політикою фіксованого валютного курсу 
призвело до падіння валютних резервів до критичного рівня на початку 2014 р. У таких 
умовах девальвація гривні була неминучою, і вона сталася на початку 2014 р., сягнувши 
позначки більше 11 грн за 1 дол. у квітні 2014 р., проти стабільних 8 грн протягом 2013 р. 
(тобто офіціи нии  курс долара США зріс на ≈40%) 78.   

За цих девальваціи них умов можна очікувати як позитивних, так і негативних нас-
лідків для промисловості Украї ни. Зокрема, можна очікувати, що наи більші вигоди від 
девальвації  отримають підприємства машинобудування та металургії , оскільки вони 
здебільшого орієнтовані на експортні контракти, укладені в доларовому еквіваленті. 
Тому при переведенні в готівку валюти вони отримають більшии  обсяг коштів у гривнях. 
Також цеи  виграш є більш імовірним для контрактів із тривалим терміном виконання та 
розрахунків. 

Проте зазначении  висновок є справедливим лише за умов незмінних витрат та не-
змінності платоспроможності украї нських покупців підприємств цих галузеи . При зрос-
танні витрат, особливо на придбання імпортованих матеріалів та обладнання, вигоди від 
змін обмінного курсу можуть бути нівельовані зростанням вартості імпорту. Це підтвер-
джується стосовно підприємств хімічної  промисловості, які на 65-70% є імпортозалеж-
ними. Тобто для хімічної  промисловості, зокрема, фармацевтичних компаніи  та підпри-
ємств з виробництва добрив, а також інших імпортозалежних галузеи  (наприклад, конь-
ячної ) девальвація гривні може мати в цілому негативні наслідки.  

Крім того, стрімка девальвація гривні призводить до зростання ризиків підпри-
ємств, що мають валютні кредити. За умов незначних обсягів валютної  виручки в зоні 
ризику перебуватимуть підприємства добувної  промисловості, енергетичні компанії , 
компанії  переробної  промисловості, транспортні підприємства, установи готельно-рес-
торанного бізнесу, які мають значні обсяги валютних кредитів (понад 50%). 

Складну ситуацію з девальвацією національної  грошової  одиниці та високим рівнем 
залежності від зовнішніх умов у міжнародніи  торгівлі згідно з окремими очікуваннями 
мало б поліпшити скасування мита з боку ЄС. Таке припущення базується наведеному 
для Украї ни автономному преференціи ному торговому режимі (Autonomous Preferential 
Trade Regime – APTR) 79.  

 

                                                        
77 Trade (% of GDP) [Електроннии  ресурс]. – World Development Indicators. World Bank Group. – Режим 

доступу: http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS. 
78 Bank.gov.ua. (2014). Офіціи нии  курс гривні щодо іноземних валют. Retrieved 3 May 2014, from 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily. 
79 Regulation (EU) No 374/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the re-

duction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine // Official Journal of the European Union. 
– L118/1. – 22.4.2014. 
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Метою зазначених заходів є одностороннє зменшення або скасування митних зборів 
ЄС на товари, що походять з Украї ни. Уже 14.04.2014 р. Рада ЄС ухвалила скасування мит 
на украї нські товари. Застосування автономних торговельних преференціи  орієнтовно 
розпочнеться з травня 2014 р. і триватиме до 01.11.2014 р. Починаючи з моменту вве-
дення АПТР ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, якии  має діяти в першии  
рік після запровадження вільної  торгівлі між Украї ною та ЄС. Також упровадження АПТР 
включає запровадження квотування імпорту украї нської  агропродукції  за 16 товарними 
позиціями у двосторонніи  торгівлі між Украї ною та ЄС.  

Передбачається, що тимчасова відміна митних зборів буде повною або частковою, 
залежно від сектору. З 500 млн євро зекономлених коштів маи же 400 млн євро припада-
тиме на аграрнии  сектор. Будуть негаи но зняті чинні тарифи на промислові товари з 
94,7% продукції . Для декількох інших видів товарів (деякі хімічні продукти та ін.) та-
рифи буде знижено. 

За деякими експертними оцінками введення APTR наи більш сприятливо має позна-
читися на металургії , сільському господарстві, підприємствах машинобудівного компле-
ксу. На думку аналітиків Fitch, наи більшии  виграш отримає агропромисловии  комплекс. 
Маи же всі великі украї нські сільськогосподарські компанії  мають значнии  обсяг експор-
тних операціи  із краї нами Близького Сходу, Азії  та СНД і водночас розглядають ЄС як при-
вабливии  ринок для подальшого зростання та диверсифікації  експорту. 

Наразі близько 75% украї нського експорту до ЄС складають сировинні товари. Ска-
сування мита призведе до збільшення обсягів експорту сировини, що сприятиме закріп-
ленню для Украї ни іміджу краї ни-експортера сировини. Тому так важливо більше уваги 
приділяти розвитку виробництва та експорту високотехнологічних промислових това-
рів, на якии  варто спрямовувати частину фінансової  допомоги від ЄС, що надавати-
меться, у тому числі в рамках виконання положень Угоди про створення зони вільної  то-
ргівлі з ЄС. Зокрема, украї нське машинобудування вже досить активно співпрацює з ЄС 
(обсяги експорту до ЄС складають до 20% від загального експорту галузі). Упровадження 
APTR, згідно з умовами Угоди про створення поглибленої  та всеосяжної  зони вільної  то-
ргівлі з ЄС, містить багато елементів секторального співробітництва в таких високотех-
нологічних галузях. як авіабудування, космос тощо. Усе це створює нові можливості, оскі-
льки партнерам, об’єднаним Угодою про вільну торгівлю, простіше виходити на треті 
ринки, реалізовуючи спільні проекти в Африці, Латинськіи  Америці, Азії  тощо. Проте за-
галом слід зазначити, що в короткостроковіи  перспективі, у якіи  діятиме АПТР, позити-
внии  ефект буде обмеженим і відходитиме на другии  план через ризики і невизначеність 
у зв'язку з політичною та економічною ситуацією в Украї ні. 

Крім того, для украї нської  промисловості важливо зберігати традиціи ні коопера-
ціи ні зв’язки у сферах авіаціи ної , атомної , ракетно-космічної  промисловості, металургії  і 
машинобудуванні. За січень-лютии  2014 р. через різні причини обсяги експорту з Укра-
ї ни до РФ порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилися більш ніж на 
30%, що уже стало однією з причин зменшення обсягів промислової  продукції  у І квар-
талі 2014 р. на 5% порівняно з відповідним періодом минулого року. 

В умовах нинішніх геоекономічних реаліи  Украї ні для інтенсифікації  зовнішніх тор-
говельно-економічних відносин і забезпечення прискореного розвитку національної  
економіки доцільно орієнтуватись у першу чергу не на держави з високим рівнем дохо-
дів і насиченими ринками, а на потреби свого внутрішнього ринку и  на ті краї ни, які,  
перебуваючи на стадії  економічного піди ому, прагнуть підвищити свої  доходи (BRICS, 
MINT, MENA, ASEAN). Саме на ринках, що розвиваються і швидко розширюються та, на 
відміну від ринку розвинутих краї н, не висувають таких високих вимог, як ЄС, до якості 
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технологічних процесів і продуктів, Украї на може знаи ти нові ніші для збуту своєї  про-
дукції  та нові джерела для розвитку економіки. 

Як відзначають самі європеи ські фахівці, однією з причин нинішніх проблем із роз-
витком індустрії  в краї нах ЄС, особливо у південніи  Європі, «… є те, що ї х експорт тради-
ціи но сильно зосереджении  на європеи ському континенту, якии  зріс дуже мало в останні 
роки. Водночас ї х експорт у США та на ключові ринки, що розвиваються, такі як Китаи , 
часто ще досить незначнии . І, навпаки, товари, що експортуються, наприклад, Німеччи-
ною, більш диверсифіковані за межами Європи, і саме тому ця краї на отримує вигоди від 
сильного економічного зростання в таких регіонах, як Азія» 80. 

Очевидно, що Украї ні важливо враховувати весь комплекс указаних обставин і не 
протиставляти одні вектори розвитку іншим. На порядку денному – політика «відкритих 
двереи », коли краї на в цілому та ї ї  промисловість, за прикладом успішних держав розви-
тку, є відкритими для взаємовигідного співробітництва як з краї нами СНД, так і ЄС, як 
Азії , так і Європи, Америки и  усього світу. 

                                                        
80 Heymann E. Europe's re-industrialisation. The gulf between aspiration and reality. EU Monitor / E. Hey-

mann, Stefan Vetter. – Frankfurt am Main, Germany: Deutsche Bank AG, DB Research. – 2013, November 26. –  
P. 7. 
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Останніми роками промисловість Украї ни переживає не наи кращі часи. Разом із ва-
жливими досягненнями, які стосуються модернізації  промислових виробництв в окре-
мих сегментах вітчизняної  індустрії  (у ВПК, важкому машинобудуванні, чорніи  металур-
гії  та ін.) і забезпечення ї х ефективного функціонування та стабільного розвитку в нових 
умовах глобальної  ринкової  конкуренції , в цілому украї нська індустрія втрачає свої  кон-
курентні позиції . Причому не тільки порівняно з провідними індустріальними держа-
вами (США, Китаи , ФРН), але і наи ближчими сусідніми краї нами, які також прои шли че-
рез важкі випробування періоду ринкової  трансформації  (Білорусь, Польща, РФ). По суті 
и деться про подальшу деіндустріалізацію вітчизняної  економіки, яка проявляється у 
зменшенні обсягів и  ефективності промислового виробництва. 

У минулому 2013 р. ці несприятливі тенденції  продовжились – індекс промислової  
продукції  до попереднього року склав 95,7%. Залишається незадовільною галузева стру-
ктура промисловості з високою часткою добувної  та низькою – переробної  промислово-
сті. Продуктивність праці в національніи  індустрії  у 2 рази нижча, ніж у сусідніи  РФ і 
маи же у десять разів нижча, ніж у ЄС, і розрив продовжує збільшуватися. Погіршилися 
фінансові результати діяльності – зросла частка збиткових підприємств, яка у 2013 р. 
перевищила 40%. Зменшилися капітальні інвестиції  у промисловість і погіршилась ї х те-
хнологічна структура. Вкраи  незадовільно фінансується сфера НДДКР і залишається 
дуже низькою інноваціи на активність підприємств промисловості – менше 20% від ї х за-
гальної  кількості. Несприятливими також залишаються тенденції  з капіталізацією підп-
риємств, регіональними, соціальними та екологічними аспектами розвитку промисло-
вості. У сфері зовнішньоекономічної  діяльності промисловість Украї ни залишається над-
мірно залежною від зовнішньої  кон’юнктури. Не сприяє ефективному розвитку промис-
ловості високии  рівень експорту сировини та продукції  низького ступеня переробки в 
загальному и ого обсязі. 

Така динаміка економічних процесів у промисловості Украї ни свідчить про ї ї  систе-
мну кризу і прямо суперечить домінуючим у світі тенденціям до нової  індустріалізації  
національних економік шляхом створення нових промислових виробництв, решорингу і 
реіндустріалізації , формування нових глобальних ланцюжків створення вартості з роз-
поділом ї х окремих елементів відповідно до конкурентних переваг окремих краї н і сві-
тових регіонів. При цьому провідні індустріальні держави світу для вирішення даних за-
вдань не покладаються тільки на ринкові регулятори, а вживають спеціальних проакти-
вних заходів щодо забезпечення випереджаючого розвитку промисловості на власних 
територіях. Адже від ї х успіху прямо залежить економічна безпека держав і ті нові місця, 
які вони отримають у структурі світової  економіки, що наразі швидко трансформується.    

Очевидно, що зазначені несприятливі тенденції  розвитку украї нської  промисловості 
потрібно переломити. Виходячи з виконаного аналізу ситуації , що склалася в державі та 
світі, для Украї ни можна винести декілька уроків. 

Перший. Розвитком украї нської  промисловості потрібно управляти. Проблеми про-
мисловості не можна залишати тільки на розсуд приватних власників, які володіють те-
пер більшістю промислових активів, вони потребують систематичного використання 
організаціи них і фінансових можливостеи  держави, яка, у свою чергу, також не може са-
мостіи но, без участі бізнесу, знаи ти шляхи ефективної  неоіндустріалізації  національної  
економіки. У зв’язку з цим необхідно:  

а) організувати перманентне державно-приватне партнерство між урядом і доміну-
ючими власниками підприємств (за участю і під контролем суспільства) у сфері вибору 
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шляхів розвитку промисловості, організації  та фінансування необхідних для цього 
НДДКР, реалізації  спільних інноваціи них проектів (щодо створення передкомерціи них 
технологіи  і продуктів та ін.); 

б) організувати на основі такого партнерства стратегічне планування розвитку про-
мисловості, що передбачає формування стратегічних національних пріоритетів у сфері 
промисловості (на 10-20 років) і стратегічних прогнозів, а також системи довго- і серед-
ньострокових цільових програм, згідно з якими мають розроблятися короткострокові 
плани і завдання розвитку промисловості; 

в) визначити спеціальнии  орган планування розвитку, наділении  законом необхід-
ними повноваженнями та ресурсами для формування стратегічних пріоритетів у сфері 
промисловості та складання прогнозів, розробки і контролю за виконанням довго- і се-
редньострокових програм розвитку. 

Другий. Для успішного вирішення актуальних промислових завдань у державі необ-
хідно сформувати розгалужену інфраструктуру у вигляді інститутів розвитку, покли-
каних допомагати економічним суб’єктам більш повно и  ефективно використовувати 
потенціал ринкової  економіки – комплексів спеціалізованих фінансових установ (УБРР 
та ін.), суб’єктів виробничої  діяльності (державних холдингів, корпораціи , виробничих 
об’єднань)у пріоритетних секторах промислового розвитку, суб’єктів підприємницької  
діяльності, які надають інформаціи ні, пошуково-дослідницькі, консультаціи ні, посеред-
ницькі послуги тощо. 

Третій. Потрібно стимулювати зміну мотивації домінуючих власників промислових 
підприємств із нинішньої   орієнтації  – на отримання прибутків за рахунок використання 
ресурсів влади (політичної , економічної ), пошуку ренти і приховування реальних фінан-
сових результатів діяльності, на нову – орієнтацію на прозоре заробляння прибутків за 
рахунок інноваціи ного розвитку виробництва и  ефективної  організації  бізнесу. Для 
цього необхідно змінити інституціи не середовище на основі застосування стимулів: 

а) позитивних – залучення домінуючих власників до прии няття стратегічних рішень 
щодо національних пріоритетів, програм і планів розвитку промисловості на основі дер-
жавно-приватного партнерства, забезпечення захисту прав власності та вирішення ком-
плексу інших питань, необхідних для створення більш сприятливого бізнесового  сере-
довища (захисту прав інвесторів, зменшення витрат на реєстрацію власності, сплату по-
датків, ведення зовнішньоекономічної  діяльності тощо); за критерієм «Doing Business» 
Украї ні потрібно увіи ти хоча б до першої  сотні держав (нинішня позиція відповідно до 
«Doing Business 2014» – 112); 

б) негативних – введення відповідальності органів влади, місцевого самовряду-
вання, адміністративно-господарського управління і контролю за антиконкурентні дії , 
посилення примусу до виконання контрактів, підвищення дієвості законодавства про 
трансфертне ціноутворення, введення заборони високопосадовцям зберігати кошти за 
межами території  краї ни, а також володіти цінними паперами іноземних емітентів, по-
силення реальної  боротьби з корупцією, перш за все, шляхом забезпечення неминучості 
покарання для всіх винних без винятків; за критерієм «Corruption Perception Index» Ук-
раї ні потрібно увіи ти хоча б до першої  сотні держав (нинішня позиція відповідно до 
«Corruption Perception Index 2013» – 144 між Гвінеєю і Папуа Новою Гвінеєю). 

Четвертий. Необхідно забезпечити прискорений розвиток сфери НДДКР, які є зага-
льновизнаним наи важливішим драи вером промислових інноваціи . Для цього потрібне 
по-перше, підвищення ефективності та збільшення бюджетного фінансування академі-
чного і вузівського секторів науки в параметрах, порівнянних із практикою ефективно 
діючих держав розвитку;  по-друге, відродження співпраці науки і виробництва, відро-
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дження галузевого і заводського секторів науки, масштабне залучення для ї х фінансу-
вання коштів корпоративного сектору економіки, брак яких, як свідчить досвід провід-
них індустріальних краї н, не може бути компенсовании  державою. Вирішенню остан-
нього завдання сприятиме податкове стимулювання НДДКР шляхом введення податко-
вої  знижки (tax allowance) на НДДКР для підприємств – платників податку на прибуток. 

П’ятий.  Визначення пріоритетів та функціонування механізмів промислового роз-
витку Украї ни слід максимально вивести за межі поточних політичних цілей чи уподо-
бань. Украї на повинна стати, за прикладом успішних держав розвитку, краї ною «… з ак-
тивним урядом і, наи частіше, аполітичною елітою, які вважають швидкии  економічнии  
розвиток своєю першочерговою метою», де «… високі темпи зростання і поліпшення 
життєвих стандартів надають легітимність державному апарату і правлячим елітам» 81. 

При цьому мають бути враховані об’єктивні довгострокові тенденції , що визначають 
перспективи світової  економіки, зокрема, масштабні процеси зрушень у геополітичніи  
та геоекономічніи  структурах (виникнення нових «полюсів сили», «точок зростання», 
векторів міжнародного поділу праці тощо), прискорення та поглиблення економічної  ін-
теграції   на різних рівнях (регіони, краї ни, галузі, корпорації ). 

Шостий. Необхідно прискорити формування відповідної  законодавчо-нормативної  
бази в інтересах  системного врегулювання процесів промислового розвитку в Украї ні. 
Слід забезпечити  внутрішню узгодженість (несуперечливість) рамкових  та спеціальних 
законів, реалізацію принципів чіткого розподілу повноважень і відповідальності всіх за-
діяних у господарських та управлінських процесах суб’єктів. Першочергових змін потре-
бують, зокрема, Податковии  та Митнии  кодекси, закони, що врегульовують інвести-
ціи но-інноваціи ну діяльність, державне регулювання та управління у сфері промисло-
вості, розвиток підприємництва, екологічні аспекти господарювання.  

Успішне просування  по зазначених напрямках має забезпечити активне входження 
національної  економіки в сучаснии  «меи нстрим» – на шлях неоіндустріального розви-
тку.   

У цілому стратегічнии  курс розвитку украї нської  промисловості має полягати в до-
сягненні ї ї  відкритості для всього зовнішнього світу – у тому сенсі, що необхідно вико-
ристовувати всі наявні можливості розвитку національної  індустрії  на основі взаємови-
гідної  довгострокової  кооперації  зі всіма краї нами і регіонами світу, створення сприят-
ливих умов для всіх інвестиціи  – як вітчизняних, так и  іноземних, забезпечення вхо-
дження украї нських підприємств до всіх можливих – як уже існуючих, так і знову ство-
рюваних ланцюжків формування вартості, але насамперед як учасника високотехноло-
гічних виробничих процесів і постачальника високотехнологічних промислових проду-
ктів. 

Результатом усіх цих процесів має бути неоіндустріалізація національної  економіки, 
здатна забезпечити ї ї  прискорении  розвиток на інноваціи ніи  основі. Без неї , звичаи но, 
теж можна обіи тися, але тоді Украї на остаточно перетвориться на аграрно-сировиннии  
придаток провідних краї н світу і об'єкт ї х економічної  політики з принизливим статусом 
краї ни з доходами нижче середніх (lower middle income) з усіма негативними наслідками, 
що звідси випливають. 

 

                                                        
81 Программа развития Организации Объедине нных Нации . Доклад о человеческом развитии 2013. 

Возвышение Юга: человеческии  прогресс в многообразном мире; пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". – The 
United Nations Development Programme, New York, USA, 2013. – С. 66. 
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Таблиця А.1.1.1 

Індекси промислової продукції за видами діяльності, % до попереднього року* 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 111,2 108,0 99,5 95,7 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 103,7 106,8 101,9 100,6 

Переробна промисловість 113,9 109,6 98,0 92,9 

Виробництво харчових продуктів, напоїв  
та тютюнових виробів 

103,2 102,9 101,0 94,9 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

109,5 107,6 93,4 94,2 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 

109,6 107,0 100,9 102,5 

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 99,8 96,4 81,6 89,2 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продук-
ції 

122,5 123,7 96,2 83,1 

Виробництво основних фармацевтичних продук-
тів і фармацевтичних препаратів 

134,8 98,6 107,2 111,8 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, ін-
шої неметалевої мінеральної продукції 

110,1 113,4 94,0 97,6 

Металургійне виробництво, виробництво гото-
вих металевих виробів, крім машин і устатку-
вання 

112,2 111,0 96,4 94,7 

Машинобудування,  крім ремонту та монтажу 
машин і устаткування 

136,1 115,9 96,7 86,8 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і мо-
нтаж машин та устаткування 

115,0 113,7 108,0 92,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диціонованого повітря 

109,5 103,6 102,0 98,6 

* За 2010 р. індекси розраховано за КВЕД-2005. 

За 2011-2013 рр. індекси перераховано відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 
009:2010) (NACE Rev.2) за видами діяльності секцій "B", "C", "D" (крім групи 35.3), виходячи з базисного 
2010 року, та з урахуванням змін  у методології. 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.2 

Обсяги реалізованої продукції промисловості в поточних цінах, млн грн* 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 1 065 850,5 1 331 887,6 1 400 680,2 1 111 268,8 

Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 

106 055,1 146 085,7 146 588,5 147 566,4 

Переробна промисловість 716 400,6 868 392,4 889 496,6 738 205,4 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

193 055,6 222 387,8 254 459,9 217 163,0 

Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

8 425,4 9 679,3 9 867,1 8 005,7 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 

27 128,8 31 865,9 34 297,8 31 959,4 

Виробництво коксу, продуктів наф-
топереробки 

75 004,1 77 783,4 63 129,5 44 111,2 

Виробництво хімічних речовин і хі-
мічної продукції 

35 503,0 57 315,2 60 011,1 49 319,0 

Виробництво основних фармацевти-
чних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 

7 404,3 8 888,1 10 465,4 11 739,9 

Виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої міне-
ральної продукції 

46 629,1 56 624,3 59 767,1 51 587,1 

Металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 

200 635,8 242 525,9 223 832,5 197 007,4 

Машинобудування,  крім ремонту та 
монтажу машин і устаткування 

99 270,5 133 469,0 143 533,1 109 021,2 

Виробництво меблів, іншої продук-
ції, ремонт і монтаж машин та устат-
кування 

23 344,0 27 853,5 30 133,1 18 291,5 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого повітря 

221 808,4 295 164,8 344 067,9 219 330,6 

Водопостачання; каналізація, по-
водження з відходами 

21 586,4 22 244,7 20 528,2 6 166,4 

* Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності 
формуються за однорідними видами діяльності). 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.3 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  
за видами економічної діяльності у 2010-2013 рр., %* 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100 100 100 100 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 10 11 10,5 13,3 
Переробна промисловість: 67,2 65,2 63,5 66,4 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютю-
нових виробів 

18,1 16,7 18,2 19,5 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

0,8 0,7 0,7 0,7 

виготовлення виробів з деревини, паперу та полі-
графічна діяльність 

2,6 2,4 2,4 2,9 

виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 7 5,8 4,5 4,0 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 3,3 4,3 4,3 4,4 
виробництво основних фармацевтичних продук-
тів і фармацевтичних препаратів 

0,7 0,7 0,7 1,1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, ін-
шої неметалевої мінеральної продукції 

4,4 4,3 4,3 4,6 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів 

18,8 18,2 16 17,7 

машинобудування, зокрема 9,3 10 10,2 9,8 
виробництво комп'ютерів, електронної та оптич-
ної продукції 

0,7 0,9 0,6 0,6 

виробництво електричного устаткування 1,5 1,3 1,6 1,9 
виробництво машин і устаткування, не віднесених 
до інших угруповань 

2,9 2,9 2,7 2,9 

виробництво автотранспортних засобів, причепів 
і напівпричепів та інших транспортних засобів 

4,2 4,9 5,3 4,4 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і мо-
нтаж машин і устаткування 

2,2 2,1 2,2 1,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-
онованого повітря 

20,8 22,1 24,5 19,7 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-
дами 

2 1,7 1,5 0,6 

*Тут і далі інформацію за 2010-2012 рр. наведено за КВЕД-2005, а дані за 2013 р. – відповідно до КВЕД-
2010.   

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
 
 
 
 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.4 

Структура ВДВ промисловості у 2010-2013 рр., % 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100 100 100 100.0 
Добувна промисловість 25,3 29,2 26,3 27,2 
Переробна промисловість: 61,2 55,7 58,5 57,0 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

13,5 15,1 15,1 15,8 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
 

Таблиця А.1.1.5 

Структура облікової кількості штатних працівників  
за видами промислової діяльності у 2010-2013 рр., % 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100 100 100 100 
Добувна промисловість 15,5 15,8 15,6 15,7 
Переробна промисловість: 66,2 66,1 65,8 64,1 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тю-
тюнових виробів 

13,5 13,2 13,5 13,6 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

3,7 3,8 3,7 3,1 

виготовлення виробів з деревини, паперу та по-
ліграфічна діяльність 

3,7 3,7 3,7 3,0 

виробництво коксу та продуктів нафтопереро-
бки 

1,4 1,3 1,2 1,3 

виробництво хімічних речовин і хімічної проду-
кції 

3,9 3,8 3,8 3,9 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 

5,5 5,4 5,3 5,3 

металургійне виробництво, виробництво гото-
вих металевих виробів 

11,7 11,7 11,5 11,7 

машинобудування 20,6 21,2 21,2 17,1 
інші види виробництва 2,3 2,2 2,1 5,2 

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

18,3 18,0 18,6 20,2 

Джерело:  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.6 

Виробничо-економічні показники вугільної промисловості України  
за 2010-2013 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013 р. до 
2010 р.,% 

1  2 3 4 5 6 
1 Кількість діючих шахт - технічних оди-

ниць 147 147 142 131 89,1 
у т. ч.: 
державного сектору 116 110 95 91 78,4 
недержавного сектору 31 37 47 40 129,0 
з них: 
     у складі міжгалузевих корпорацій 19 24 36 34 178,9 
    самостійних 12 13 11 6 50,0 
крім того, кількість діючих малих при-
ватних вугледобувних підприємств … … 72 53  

2 Видобуток вугілля, млн т 75,2 82,0 85,9 83,7 111,3 
у т. ч.: 
державного сектору 38,4 38,4 24,9 24,1 62,8 
недержавного сектору 36,8 43,6 58,9 58,3 158,4 
з них:  
у складі корпорацій 29,8 35,5 52,7 52,9 177,9 
самостійних шахт 7,0 8,1 6,2 5,4 76,1 
малих приватних підприємств … … 2,1 1,3  

3 Середньодобовий видобуток, т: 
1 шахти – державного сектору 931 981 734 745 80,0 
– недержавного сектору 3333 3307 3514 4091 122,7 
з них: у складі корпорацій 4397 4153 4103 4371 99,4 
самостійної шахти 1647 1746 1586 2505 152,1 
1 малого приватного підприємства … … 82 68  

4 Середнє навантаження на очисний ви-
бій, т/добу: 
у державному секторі 497 526 417 425 85,5 
у недержавному секторі* 1289 1372 1467 1460 113,3 

5 Продуктивність праці робітника з видо-
бутку, т/міс.: 
у державному секторі 21,5 23,2 18,2 17,8 82,8 
у недержавному секторі* 57,1 58,8 62,0 62,2 108,9 

6 Заробітна плата робітника з видобутку, 
грн/міс. 
а) номінальна: 
у державному секторі 3797 4656 5350 5751 151,5 
у недержавному секторі* 4637 6389 6187 6680 144,3 
б) приведена до 2010р. (з урахуванням 
інфляції): 
у державному секторі 3797 4307 4922 5339 140,6 
у недержавному секторі* 4637 5910 5692 6201 133,7 
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Закінчення табл. А.1.1.6 

1 2 3 4 5 6 
Показники по державному сектору 

7 Обсяг товарної вугільної продукції, млн т 24,7 25,0 17,5 17,7 71,7 
8 Ціна 1т товарної вугільної продукції, 

грн/т 
551 630 551 492 89,3 

9 Собівартість 1т товарної вугільної проду-
кції, грн 581 989 1232 1350 232,4 

10 Коефіцієнт рентабельності (співвідно-
шення ціни та собівартості) 0,65 0,64 0,45 0,36 55,4 

11 Збиток від випуску вугільної продукції, 
млн грн 7410 8975 11918 15187 205,0 

12 Державна підтримка діючих вугледобув-
них підприємств, млн грн 6284 8504 11505 13868 220,7 
у т.ч.:  
а) дотація на покриття збитку 
(% до збитку) 

5807 
(78) 

6710 
(75) 

10172 
(85) 

13279 
(87) 

228,7 
 

б) фінансування капітальних витрат та ін. 
заходів 477 1794 1334 589 123,5 

13 Державне фінансування реструктуризації 
галузі (закриття шахт), млн грн 1059 1597 1078 1215 114,7 

14 Заборгованість на кінець року, млн грн: 
дебіторська 2050 1520 … …  
кредиторська 
(% до річної вартості продукції) 

11027 
(81) 

13174 
(84) 

... 
 

… 
 

 
 

_____________________ 
* Дані по значній частині підприємств, які видобували у 2010-2012 рр. понад 75%, у 2013 р. – близько 50% 
вугілля недержавного сектору. 

Джерело: Основні показники роботи вугільної промисловості України за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр. // 
ВП «Галузевий інформаційно-розрахунковий центр». – К., 2011, 2012, 2013, 2014; авторські розрахунки. 
 
 

Таблиця А.1.1.7 

Обсяги виробництва електроенергії в Україні у 2010-2013 рр., млрд кВт∙год. 

Показники  2010 2011 2012 2013 

Усього вироблено 187,9 193,9 197,9 193,8 
У тому числі: 
на ТЕС  

 
78,0 

 
94,8 

 
96,2 

 
95,0 

на АЕС 89,2 90,2 89,6 83,2 
на ГЕС 13,0 10,8 11,0 14,4 
Експорт 4,2 6,4 9,7 9,9 

Джерела: Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного компле-
ксу України за 2010 рік[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control-
/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081; Інформаційна довідка про основні показники розвитку 
галузей паливно-енергетичного комплексу України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=216629&cat_id=35081; Україна в 2013 році 
знизила виробництво електроенергії на 2% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.uni-
an.ua/energetics/873880-ukraina-v-2013-godu-snizila-proizvodstvo-elektroenergii-na-2.html. 

http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=216629&cat_id=35081
http://economics.unian.ua/energetics/873880-ukraina-v-2013-godu-snizila-proizvodstvo-elektroenergii-na-2.html
http://economics.unian.ua/energetics/873880-ukraina-v-2013-godu-snizila-proizvodstvo-elektroenergii-na-2.html
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Таблиця А.1.1.8 

Динаміка основних показників розвитку металургії України 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Обсяг реалізованої металургійної продукції, 
млрд грн  199,9 244,2 209,3 198,3 
Темпи зростання обсягу реалізованої металу-
ргійної продукції, % до попереднього      пері-
оду 141,3 122,2 85,7 94,7 
Частка металургійної галузі у загальному об-
сязі реалізованої промислової продукції, % 18,8 18,1 18,8 17,9 
Індекс обсягу виробництва металопродукції, 
% до попереднього періоду 112,3 108,5 94,8 94,2 
Обсяг виробництва основних видів металоп-
родукції, млн т: 
чавун 27,3 28,9 28,5 29,0 
сталь, включаючи напівфабрикати, одер-

жані безперервним литтям 33,3 35,5 33,1 33,2 
готовий прокат чорних металів 17,5 19,5 18,5 17,8 
феросплави 1,7 1,4 1,3 1,1 
труби та трубки, профілі порожнисті,  

зі  сталі 2,0 2,4 2,2 1,8 
Темпи зростання обсягу виробництва основ-
них видів металопродукції,  
% до попереднього періоду: 
чавун 106,2 105,9 98,6 102,1 
сталь, включаючи напівфабрикати, одер-

жані безперервним литтям 110,6 106,6 93,2 100,3 
готовий прокат чорних металів 108,7 111,4 94,9 96,6 
феросплави 141,7 82,3 90,1 89,3 
труби та трубки, профілі порожнисті,  

зі  сталі 111,0 123,0 91,8 82,7 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.9 

Динаміка обсягів виробництва сталі у світі, млн т 

Країна (регіон) 2010 2011 2012 2013 

Країни 
Китай 626,6 683,9 708,7 779,0 
Японія 109,6 107,6 107,2 110,6 
США 80,6 86,4 88,6 86,9 
Індія 66,8 68,9 76,7 81,2 
Росія 67,0 71,3 70,6 69,4 
Південна Корея 58,4 68,5 69,3 66,0 
Німеччина 43,8 44,3 42,3 42,6 
Туреччина 29,0 34,1 35,5 34,7 
Бразилія 32,8 35,2 34,7 34,2 
Україна 33,5 35,3 32,9 32,8 

Регіони 
Азія 881,2 954,2 982,7 1059,2 
ЄС 172,9 177,4 169,4 165,6 
СНД 108,4 112,4 111,2 108,7 
Близький Схід 18,9 20,3 19,6 25,9 
Африка 17,1 13,9 14,7 15,7 
Світ у цілому 1413,5 1517,9 1501,2 1582,5 

Джерело: World Steel Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldsteel.org. 
 

Таблиця А.1.1.10 

Динаміка фінансових показників розвитку металургії України 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, млрд грн  

-3,8 -2,6 -16,1 -11,9 

Питома вага прибуткових підприємств, % 53,6 35,0 62,9 59,7 
Чистий прибуток (збиток), млрд грн -5,7 -6,1 -16,5 -7,9* 
Рентабельність операційної діяльності, % -0,6 0,0 -4,3 -1,8* 

* Дані за січень-вересень 2013 р. 

Джерело:  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
  

http://www.worldsteel.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.11 

Інвестиційна активність металургії України 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Обсяг прямих іноземних інвестицій,  
млн дол.  

5940,4 6084,2 6157 6270,5 

Темпи зростання прямих іноземних інвес-
тицій, % до попереднього періоду 

424 102,4 101,2 101,8 

Частка металургії в загальному обсязі пря-
мих іноземних інвестицій в економіку Ук-
раїни, % 

13,3 10,6 9,6 10,8 

Обсяг інвестицій в основний капітал,  
млн грн 

5161 9037 8908 10670 

Індекс інвестицій в основний капітал, % до 
попереднього періоду 

68,1 154,8 94,4 114,9 

Частка металургії в загальному обсязі інве-
стицій в основний капітал в економіці Ук-
раїни, % 

3,0 3,8 3,4 4,3 

Обсяг інвестицій в основний капітал на 
тонну виплавленої сталі, дол. 

19,6 32,2 34,1 40,7 

Джерела: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: стат. зб. / Державна служба статистики України; за 
ред. Л.М. Овденко. – К., 2013. – 70 с.; Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2013 році: екс-
прес-випуск № 88/0/03.5вн-14 [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2014. – 14 
лютого. – 13 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; Капітальні інвестиції в Україні у 2007-2011 
роках стат. зб. / Державна служба статистики України; відп. за випуск М.М. Собко. – К., 2012. – 122 с.; Капі-
тальні інвестиції в Україні за січень-грудень 2012 року: стат. бюлетень [Електронний ресурс] / Державна 
служба статистики України. – К., 2013. – 45 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; Капітальні ін-
вестиції в Україні за січень-грудень 2013 року: експрес-випуск № 107/0/03.4вн-14 [Електронний ресурс] 
/ Державна служба статистики України. – 2014. – 24 лютого. – 13 с. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Таблиця А.1.1.12 

Динаміка імпорту металопродукції в Україну (географічна структура), тис. т 

Регіон (країна) 2010 2011 2012 2013 

Країни СНД, у т.ч. 902,9 1742,6 1845,2 1664,3 
Росія 753,8 1544,3 1550,7 1427,4 
Європа 223,7 342,1 458,4 361,7 
Азія, у т.ч. 105,9 169,1 325,2 335,7 
Китай 34,3 74,1 140,1 150,9 
Туреччина 6,5 16,5 37,3 68,7 
Індія 22,8 35,4 58,4 35,7 
Африка, у т.ч. 12,9 9,2 16,9 5,4 
Єгипет 3 1,5 3 2,2 
США 0,9 1,8 1,6 2,5 
Усього металопродукції 1251,9 2267,8 2656 2372,9 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.13 

Динаміка імпорту металопродукції в Україну (географічна структура), млн дол. 

Регіон (країна) 2010 2011 2012 2013 

Країни СНД  1174,2 1499,7 1270,3 962,4 
Європа 468,7 671,3 500,7 526,7 
Азія 251,8 513,8 462,1 717,8 
Африка 24,7 42,1 19,7 9,4 
США 8,2 15,1 11,2 0,8 
Інші країни 29,2 63,1 47,8 28,5 
Усього металопродукції 1956,9 2805,1 2311,8 2245,4 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Таблиця А.1.1.14 

Динаміка імпорту металопродукції в Україну (товарна структура), тис. т 

Види металопродукції 2010 2011 2012 2013 

Чавун 64,5 43,7 33,8 13,3 
Феросплави 107,6 256,4 165,6 165,3 
Продукти прямого відновлення заліза 346,5 325,8 259,7 60,7 
Відходи та лом чорних металів 8,3 126,3 116,2 238,5 
Напівфабрикати із заліза й нелегованої 
сталі 

392,6 398,4 312,1 59,1 

Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі без покриття 

173 182,3 284,8 259,6 

Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі холодної прокатки без покриття 

76,2 70,9 84,3 86,6 

Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі з покриттям 

420,7 495 465,6 545,7 

Прутки та бруски 151 184,1 195,5 158,6 
Кутики, фасонні та спеціальні профілі із за-
ліза й нелегованої сталі 

74,5 75,1 55,1 57,1 

Дріт з заліза й нелегованої сталі 14,7 13,3 11,2 11,9 
Вироби з нержавіючої сталі 26,1 37,2 38,8 40,9 
Вироби з іншої легованої сталі 351,2 397,5 332,6 440,3 
Вироби із заліза або сталі для залізничних 
і трамвайних колій 

10,6 9,4 4,8 6,3 

Усього металопродукції 2267,8 2656 2372,9 2155,6 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.15 

Динаміка імпорту металопродукції в Україну (товарна структура), млн дол. 

Види металопродукції 2010 2011 2012 2013 

Чавун 29,9 23,1 16,1 6,0 
Феросплави 280,2 602,9 378,7 317,9 
Продукти прямого відновлення заліза 108,4 133,7 91,5 23,1 
Відходи та лом чорних металів 2,9 55,5 63,8 89,4 
Напівфабрикати із заліза й нелегованої сталі 220,7 278,8 213,6 36,5 
Плоский прокат із заліза або нелегованої сталі без 
покриття 

110,2 142,6 192,0 166,9 

Плоский прокат із заліза або нелегованої сталі хо-
лодної прокатки без покриття 

57,9 66,5 67,0 61,3 

Плоский прокат із заліза або нелегованої сталі з 
покриттям 

472,5 595,8 524,9 586,6 

Прутки та бруски 94,3 143,3 140,6 104,3 
Кутики, фасонні й спеціальні профілі із заліза й 
нелегованої сталі 

81,3 91,2 65,9 59,8 

Дріт із заліза та нелегованої сталі 22,9 21,6 15,7 16,2 
Вироби з нержавіючої сталі 95,3 166,5 154,9 158,2 
Вироби з іншої легованої сталі 330,0 435,4 368,5 597,2 
Вироби із заліза або сталі для залізничних  
і трамвайних колій 

11,0 12,0 7,3 9,0 

Усього металопродукції 1956,9 2805,1 2311,8 2245,4 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Таблиця А.1.1.16 

Динаміка експорту металопродукції в Україну (географічна структура), тис. т 

Регіон (країна) 2010 2011 2012 2013 

Країни СНД 3612,4 4186,6 4531,7 4796,9 
у т.ч.: 
Росія 2402,8 3064,9 3332 3424,2 
Європа 6890,9 8018,2 5961,1 7556,7 
Азія 7328,1 12669,1 12013,2 10042,5 
у т.ч.: 
Китай 45,3 67,3 50,2 0,0 
Туреччина 3162,3 3262,4 3857 4261,6 
Індія 933 792,5 339,1 412,8 
Африка 1967,9 1698,6 2415,6 3488,3 
у т.ч.: 
Єгипет 943,5 619,4 1254 2161,4 
США 830,5 547,8 402,1 552,3 
Усього металопродукції 27128,7 27824,9 25790,6 26748,3 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.17 

Динаміка експорту металопродукції в Україну (географічна структура), млн дол. 

Регіон (країна) 2010 2011 2012 2013 

Країни СНД  2393,2 3354,8 3289,5 3281,2 
Європа 3979,9 5480,4 3667,9 4079,4 
Азія 6556,9 7850,1 6702,9 6226,3 
Африка 1008,1 1114,7 1408,0 1873,2 
США 351,9 373,4 237,0 571,2 
Інші країни 420,1 473,9 276,5 792,0 
Усього металопродукції 14710,3 18647,3 15581,9 16823,3 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Таблиця А.1.1.18 

Динаміка експорту металопродукції і Україну (товарна структура), тис. т 

Види металопродукції 2010 2011 2012 2013 

Чавун 1480,4 1773,3 1967,5 2260,7 
Феросплави 1105,3 930,6 796,1 697,1 
Відходи та лом чорних металів 664,7 801,8 366,5 255,3 
Напівфабрикати із заліза й нелегованої 
сталі 11326,2 10673,3 10051,7 10882,4 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі без покриття 5439,8 6174,5 5173,1 5295,4 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі холодної прокатки без покриття 734,5 836,6 803,9 841,1 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі з покриттям 93,5 134,7 171,4 159 
Прутки та бруски 4272,7 4081,1 4122,2 3929,3 
Кутики, фасонні й спеціальні профілі із за-
ліза й нелегованої сталі 1158,5 1287,4 1311,5 1310,4 
Дріт із заліза й нелегованої сталі 138,1 115,7 87,3 102,1 
Вироби з нержавіючої сталі 37,4 54,8 40,3 33 
Вироби з іншої легованої сталі 543,7 771,3 655,2 713,8 
Вироби із заліза або сталі для залізничних 
і трамвайних колій 86,7 146,6 191,3 233,9 
Усього металопродукції 27128,7 27824,9 25790,6 26748,3 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.19 

Динаміка експорту металопродукції в Україну (товарна структура), млн дол. 

Види металопродукції 2010 2011 2012 2013 

Чавун 591,1 817,2 764,9 823,3 
Феросплави 1199,1 1015,5 948,9 906,4 
Відходи та лом чорних металів 217,2 320,2 153,1 79,6 
Напівфабрикати із заліза й нелегованої 
сталі 5341,1 6481,2 5435,2 5254,8 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі без покриття 3079,4 4231,9 4022,8 2109,1 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі холодної прокатки без покриття 465,7 624,2 515,4 489,9 
Плоский прокат із заліза або нелегованої 
сталі з покриттям 88,4 139,1 131,9 59,4 
Прутки та бруски 2197,6 2770,7 2621,4 1445,7 
Кутики, фасонні й спеціальні профілі із за-
ліза й нелегованої сталі 654,5 898,1 828,7 795,9 
Дріт з заліза та нелегованої сталі 99,5 106,9 80,3 88,6 
Вироби з нержавіючої сталі 148,8 238,1 221,1 220,9 
Вироби з іншої легованої сталі 517,9 804,3 1020,2 1812,3 
Вироби із заліза або сталі для залізничних 
і трамвайних колій 73,4 154,4 223,3 268,8 
Усього металопродукції 14710,2 18647,3 15581,9 16823,3 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс]  / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.20 

Основні показники розвитку машинобудування України у 2010-2013 рр.* 

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Обсяги реалізованої про-
дукції (у фактичних ці-
нах), млн грн 

99270,5 133469,0 148533,1 108134,0 72,8 

Індекси промислової 
продукції, %,  
у тому числі: 

136,1 117,2 94,0 86,8 - 

виробництво машин та 
устаткування 

121,1 112,5 90,0 89,7 - 

виробництво електрич-
ного, електронного та 
оптичного устаткування 

124,2 114,7 88,4 86,4 - 

виробництво транспорт-
них засобів та устатку-
вання 

161,9 122,6 100,1 79,6 - 

виробництво автомобі-
лів, причепів та напівп-
ричепів 

123,8 121,5 79,8 89,3 - 

виробництво інших тра-
нспортних засобів 

172,0 122,9 103,8 78,2 - 

Капітальні інвестиції, 
млн  грн 

4769,0 6334,0 7555,0 6084,2 80,5 

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій (на початок 
року), млн дол. США 

1145 1177,6 1114,2 1000,7 89,8 

Фінансовий результат 
до оподаткування,  
млн грн 

6859,0 14637,6 13214,3 5581,9 42,2 

Рентабельність опера-
ційної діяльності, % 

7,0 9,3 10,6 7,0* - 

Питома вага збиткових 
підприємств,  % 

41,8 34,4 34,8 37,1 - 

Питома вага прибутко-
вих підприємств, % 

58,2 65,6 65,2 62,9 - 

* Дані за січень-вересень 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.21 

Відомості щодо фінансового результату підприємств до оподаткування  
за видами економічної діяльності у 2010-2013 рр., млн грн 

Види діяльності 2010 2011 2012 
січень- 
вересень 

2013 
Усього  58334,0 122210,0 101884,7 22844,4 
Сільське, лісове та рибне господарс-
тво 

17291,8 25565,9 26992,7 14,6 

Промисловість 31221,1 58662,3 21353,4 11312,8 
Будівництво -4418,2 -38445,8 -71,1 -1168,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів 

14883,5 21591,5 9608,0 1402,5 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

5058,9 8741,4 7524,9 1872,6 

Тимчасове розміщення й організація 
харчування 

-548,1 -571,6 -862,5 -396,4 

Інформація та комунікації 4101,4 4440,7 6300,1 4986,6 
Фінансова та страхова діяльність 15627,0 12423,2 37984,3 7771,9 
Операції з нерухомим майном -6537,7 -12060,8 -8539,5 -2380,6 
Професійна, наукова та технічна дія-
льність 

-15110,3 11167,8 -165,5 -85,4 

Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслуговування 

-1578,5 -2213,2 3889,4 -123,2 

Освіта 88,3 100,9 136,8 64,4 
Охорона здоров’я та надання соціа-
льної допомоги 

9,8 -119,8 30,5 92,8 

Мистецтво, спорт, розваги та відпо-
чинок 

-1784,6 -1706,2 -2280,4 -523,9 

Надання інших видів послуг 29,6 33,7 -16,4 4,1 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.22 

Відомості щодо фінансового результату підприємств, які одержали прибуток,  
за видами економічної діяльності у 2010-2013 рр., млн грн 

Види діяльності 

Підприємства, які одер-
жали прибуток, % до зага-

льної  
кількості підприємств 

Фінансовий результат підпри-
ємств, які одержали прибуток 

2010 2011 2012 
2013  
(9 міс.) 

2010 2011 2012 
2013  
(9 міс.) 

Усього 59,0 65,1 64,5 59,8 212008 272726 277938 130269 
Сільське, лісове та 
рибне господарство 

69,5 83,0 78,3 89,2 22306 30615 33906 244,3 

Промисловість 58,7 62,6 62,4 56,9 68933 106688 86504 58768 
Будівництво 55,3 60,5 60,5 54,9 4905,1 5373 9136 2542 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт ав-
тотранспортних за-
собів і мотоциклів 

62,5 66,7 66,0 65,1 42655 48487 43877 22989 

Транспорт, складське 
господарство, по-
штова та кур’єрська 
діяльність 

54,6 63,4 61,8 53,4 10387 15692 13946 6103 

Тимчасове розміщу-
вання й організація 
харчування 

57,3 60,3 58,9 55,1 619,8 806,1 858,7 467,4 

Інформація та кому-
нікації 

59,0 61,1 63,6 56,6 8168 9774 11641 8017 

Фінансова та стра-
хова діяльність 

58,9 59,5 60,3 66,0 38445 30617 48666 26000 

Операції з нерухомим 
майном 

49,9 54,2 55,3 52,4 4743 4824 6952 1336 

Професійна, наукова 
та технічна діяль-
ність 

57,5 62,9 62,2 60,7 8218 17073 14098 2268 

Діяльність у сфері ад-
міністративного та 
допоміжного обслу-
говування 

56,0 61,2 60,5 59,5 1606 1710 7200 760,7 

Освіта 64,3 68,4 68,1 66,7 163,1 196,7 198,2 75,4 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

60,7 61,3 62,7 76,6 406,5 388,8 416,8 346,3 

Мистецтво, спорт, ро-
зваги та відпочинок 

51,3 56,2 54,3 38,8 248,2 317,0 354,6 306,5 

Надання інших видів 
послуг 

62,1 66,3 63,8 61,3 200,3 161,3 175,8 44,0 

Джерело:  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.  
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Таблиця А.1.1.23 

Відомості щодо фінансового результату підприємств, які зазнали збитку,  

за видами економічної діяльності у 2010-2013 рр., млн грн 

Види діяльності 

Підприємства, які зазнали зби-
тку, % до загальної кількості  

підприємств 

Фінансовий результат підпри-
ємств, які зазнали збитку 

2010 2011 2012 
2013 
(9 міс.) 

2010 2011 2012 
2013 
(9 міс.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усього 41,0 34,9 35,5 40,2 153675 150516 176054 107425 
Сільське, лісове 
та рибне госпо-
дарство 

30,5 17,0 21,7 10,8 5014,3 5049,3 6914,0 229,7 

Промисловість 41,3 37,4 37,6 43,1 37712 48025 65150 47455 
Будівництво 44,7 39,5 39.5 45,1 9323,3 9218,8 9210,2 3710,7 
Оптова та розд-
рібна торгівля; 
ремонт автотра-
нспортних засо-
бів і мотоциклів 

37,5 33,3 34,0 34,9 27772 26896 34270 21587 

Транспорт, 
складське госпо-
дарство, по-
штова та кур’єр-
ська діяльність 

45,4 36,6 38,2 46,6 5328,8 6950,8 6421,6 4230,5 

Тимчасове роз-
міщення й орга-
нізація харчу-
вання 

42,7 39,7 41,1 44,9 1167,9 1377,7 1721,2 863,8 

Інформація та 
комунікації 

41,0 38,9 36,4 43,4 4067,1 5333,9 5341,5 3030,5 

Фінансова та 
страхова діяль-
ність 

41,1 40,5 39,7 34,0 22818 18194 10682 18229 

Операції з неру-
хомим майном 

50,1 45,8 44,7 47,6 11281 16885 15492 3717 

Професійна, нау-
кова та технічна 
діяльність 

42,5 37,1 37,8 39,3 23329 5905,7 14264 2354 
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Закінчення табл. А.1.1.23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Діяльність у 
сфері адмініст-
ративного та до-
поміжного об-
слуговування 

44,0 38,8 39,5 40,5 3185,3 3923,3 3311,3 883,9 

Освіта 35,7 31,6 31,9 33,3 74,8 95,8 61,4 11,0 
Охорона здо-
ров’я та надання 
соціальної допо-
моги 

39,3 38,7 37,3 23,4 396,7 508,6 386,3 253,5 

Мистецтво, 
спорт, розваги 
та відпочинок 

48,7 43,8 45,7 61,2 2033,3 2023,2 2635,0 830,4 

Надання інших 
видів послуг 

37,9 33,7 36,5 38,7 170,7 127,6 192,2 39,9 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.24 

        Фінансові результати підприємств, які одержали прибуток, за видами промислової діяльності у 2010-2013 рр., млн грн 

Види діяльності 

Підприємства, які одержали при-
буток, % до загальної кількості  

підприємств 

Фінансовий результат підприємств,  
які одержали прибуток 

2010 2011 2012 
січень-ве-
ресень 
2013 

2010 2011 2012 
січень-вере-
сень 2013 

Промисловість 58,7 62,6 62,4 56,9 68933,1 106688 86504 58768,0 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 47,8 50,9 49,3 50,4 26998,6 39776 25672 23073,5 
Переробна промисловість 60,6 64,5 64,1 61,0 33784,7 49035 45808 24965,4 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 60,3 59,5 61,7 58,8 10525,2 12235 15709 9878,6 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

62,9 68,1 63,5 59,4 404,0 534,7 559,6 259,5 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграф. діяльність 62,9 65,9 65,4 63,3 1897,0 1618,2 1797,2 1287,9 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 56,1 54,1 55,9 56,3 623,3 522,7 266,3 321,2 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  60,4 63,2 63,6 58,9 751,3 2308,2 1614,0 800,3 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевти-
чних препаратів 

67,4 65,0 63,9 79,4 925,3 903,0 1268,3 1167,2 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

54,8 60,4 61,4 59,8 2327,0 2558,9 2625,8 1779,2 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих ви-
робів, крім машин і устаткування 

58,6 64,8 63,7 59,5 5158,0 9521,4 3867,3 1859,1 

машинобудування 60,2 67,3 67,0 63,2 9771,5 17054 16516 6556,8 
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 63,6 68,6 71,4 67,9 495,1 1751,7 554,9 490,3 
виробництво електричного устаткування 61,7 69,7 70,0 65,0 1121,1 969,1 2295,9 724,3 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угру-
повань 

60,1 66,2 65,7 60,1 3031,5 3249,0 3058,2 2073,6 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів  

53,7 66,3 62,4 65,1 5123,8 11084 10607 3268,6 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

63,2 67,3 65,9 63,7 1402,1 1779 1585 1055,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого пові-
тря 

42,4 49,8 52,7 38,7 7795,8 17562 13854 10509,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 47,8 51,7 54,8 37,1 354,0 314,1 1169,9 219,9 

Джерело:  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.25 

   Фінансові результати підприємств, які зазнали збитку, за видами промислової діяльності у 2010-2013 рр., млн грн 

Види діяльності 

Підприємства, які зазнали збитку, 
 % до загальної кількості підпри-

ємств 

Фінансовий результат підприємств,  
які зазнали збитку 

2010 2011 2012 
січень-ве-
ресень 
2013 

2010 2011 2012 
січень-ве-
ресень 
2013 

Промисловість 41,3 37,4 37,6 43,1 37712,0 48026 65151 47455,2 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 52,2 49,1 50,7 49,6 2732,7 9516,0 9974,1 8382,6 
Переробна промисловість 39,4 35,5 35,9 39,0 28479,8 31901 47651 27923,0 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 39,7 40,5 38,3 41,2 5626,0 7462,9 5287,7 3909,4 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

37,1 31,9 36,5 40,6 334,1 271,9 434,2 197,8 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграф. діяльність 37,1 34,1 34,6 36,7 925,4 717,4 1107,4 394,2 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 43,9 45,9 44,1 43,7 2086,0 2446,8 4652,2 1772,2 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  39,6 36,8 36,4 41,1 2976,4 3369,6 9233,6 6872,6 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевти-
чних препаратів 

32,6 35,0 36,1 20,6 71,3 45,0 50,4 43,8 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

45,2 39,6 38,6 40,2 2964,9 2231,1 3201,3 1477,7 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих ви-
робів, крім машин і устаткування 

41,4 35,2 36,3 40,5 9768,2 11996,8 19821,4 10417,1 

машинобудування 39,8 32,7 33,0 36,8 2912,5 2416,0 3193,0 2306,3 
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 36,4 31,4 28,6 32,1 416,7 229,4 115,5 77,0 
виробництво електричного устаткування 38,3 30,3 30,0 35,0 424,0 704,1 655,5 210,9 
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угру-
повань 

39,9 33,8 34,3 39,9 1101,9 850,0 925,8 1127,6 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів  

46,3 33,7 37,6 34,9 969,9 632,5 1496,2 890,8 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

36,8 32,7 34,1 36,3 815,0 943,9 669,4 531,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого пові-
тря 

57,6 50,2 47,3 61,3 4603,9 4400,9 6283,1 9230,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 52,2 48,3 45,2 62,9 1895,6 2207,6 1242,9 1919,2 

Джерело:  Державна служба статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua/  
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Таблиця А.1.1.26 

Продуктивність праці у промисловості України (валова додана вартість у промисловості в розрахунку на одного  
зайнятого) порівняно з країнами Європейського Союзу, Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Китаєм,  

дол. США (у постійних цінах 2005 р.) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЄС  96017,96 97723,27 98480,94 96468,53 91804,81 100327,85 102424,06 100242,95 

РФ 19355,57 20454,91 20687,76 21035,70 20069,13 19905,81 20690,87 21271,13 

Білорусь 9675,16 11026,91 11936,49 13586,26 13824,64 15297,55 16147,77 15760,16 

КНР 8434,29 9037,40 9767,28 10674,79 11505,62 12557,51 13313,59 н/д 

Україна 8069,22 8611,00 9594,86 9242,66 7981,39 8583,22 10285,01 10187,97 

Джерела: World Developments Indicators, The World Bank 09-April-2014.; Федеральна служба державної статистики Російської Федерації [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05-05.htm; Національний статистичний комітет Республіки Білорусь [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу:  http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/labor.php. 

 

Таблиця А.1.1.27 

Продуктивність праці – валова додана вартість у промисловості в розрахунку на 1 зайнятого в Україні,  
дол. США (у постійних цінах 2005 р.) 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валова додана вартість,  млн дол. США  24538,6 26305,4 29067,5 27410,6 22073,6 24190,1 27102,7 26627,7 

Кількість зайнятих у промисловості працівників,  
тис. чол. 

3041,0 3054,9 3029,5 2965,7 2765,6 2818,3 2635,2 2613,6 

Валова додана вартість у розрахунку на 1 зайня-
того у промисловості, дол. США 

8069,2 8611,0 9594,9 9242,7 7981,4 8583,2 10285,0 10188,0 

Джерела: World Developments Indicators, The World Bank 09-April-2014; Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників у грудні 2010 року // 
Експрес-випуск. Державний комітет статистики України. – № 20. – 26.01.2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.1.28 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств  
за видами промислової діяльності за січень–вересень 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

 

Промисловість 

Результат 
від опера-
ційної  

діяльності, 
тис. грн 

Витрати 
операційної 
діяльності, 
тис. грн 

Рівень рен-
табельно-
сті (збит-
ковості), % 

Добувна промисловість і розроблення  
кар'єрів 

33098,1 1033853,9 3,2 

Переробна промисловість 18719,3 122753,3 15,3 
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

13128,1 639911,6 2,1 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших ма-
теріалів 

11056,5 181550,8 6,1 

виготовлення виробів з деревини, паперу 
та поліграфічна діяльність 

178,3 5999,7 3,0 

виробництво коксу та продуктів нафтопе-
реробки 

1429,1 20842,5 6,9 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

–835,4 41841,8 –2,0 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 

–4993,7 48631,5 –10,3 

виробництво гумових і пластмасових виро-
бів, іншої неметалевої мінеральної продук-
ції 

1348,2 7541,6 17,9 

металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування 

1487,2 37278,9 4,0 

машинобудування –3372,5 189008,4 –1,8 
виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції 

6260,3 89887,5 7,0 

виробництво електричного устаткування 724,1 7708,4 9,4 
виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 

785,3 13294,1 5,9 

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших транспо-
ртних засобів 

1669,6 29176,9 5,7 

виробництво меблів, іншої продукції; ре-
монт і монтаж машин і устаткування 

3081,3 39708,1 7,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиціонованого повітря 

570,1 17328,9 3,3 

Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 

3087,2 254300,2 1,2 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.1.29 

Ступінь зносу основних засобів у промисловості, % 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього знос основних засобів 52,6 61,2 60,0 74,9 75,9 76,7 - 
Знос основних засобів  
у промисловості 

59,0 58,0 61,8 63,0 56,8 57,3 - 

добувна промисловість 49,8 52,9 46,1 47,8 56,3 54,1 - 
переробна промисловість 59,7 57,3 64,9 66,8 56,8 57,2 - 
виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу та 
води 

62,2 62,0 62,2 60,7 57,0 58,4 - 

Джерела: Статистичний щорічник України за 2012 р. / Держкомстат України;  за ред. О. Г. Осауленка. – К.: 
Консультант, 2013. – 551 с.; Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
 

Таблиця А.1.2.1 

Індекси капітальних інвестицій у промисловості, % до попереднього року 

Показники 2010 2011 2012 2013* 

Індекс капітальних інвестицій, усього 103,4 118,9 108,3 88,9 
Індекс капітальних інвестицій у промисловості 92,5 143,8 107,1 100,3 
добувна промисловість 116,1 140,0 129,2 - 
переробна промисловість 84,9 128,2 94,9 - 
виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

88,4 193,7 105,5 - 

* За січень-грудень 2013 р.  

Джерела: Статистичний щорічник України за 2012 р./ Держкомстат України;  за ред. О.Г. Осауленка. – К.: 
Консультант, 2013. – 551 с.; Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Таблиця А.1.2.2 

Капітальні інвестиції за видами активів у 2010-2013 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Усього, млн грн 189060,6 259932,3 293691,9 247891,6 
Усього, % 100 100 100 100 
інвестиції в матеріальні активи,  
млн грн 

182075,8 250501,6 285146,3 237576,8 

інвестиції в матеріальні активи, % 96,3 96,4 97,1 95,8 
житлові будівлі,  млн грн 28735,9 29557,5 38549,0 40250,4 
житлові будівлі, % 15,2 11,4 13,1 16,2 
нежитлові будівлі, млн грн 38912,3 51324,7 56811,3 40241,5 
нежитлові будівлі, % 20,6 19,7 19,3 16,2 
інженерні споруди, млн грн 40756,7 67692,5 64848,9 57689,6 
інженерні споруди, % 21,5 26,0 22,1 23,3 
машини, обладнання та інвентар, 
млн грн 

55182,6 73167,0 85938,0 75963,2 

машини, обладнання та інвентар, % 29,2 28,2 29,3 30,6 
транспортні засоби, млн грн 11398,7 18924,9 28195,5 14422,3 
транспортні засоби, % 6,0 7,3 9,6 5,8 
земля, млн грн 1291,9 2311,0 1803,6 650,7 
земля, % 0,7 0,9 0,6 0,3 
довгострокові біологічні й ак-
тиви  рослинництва та тваринниц-
тва, млн грн 

2011,3 3070,4 1942,9 1675,7 

довгострокові біологічні й ак-
тиви  рослинництва та тваринниц-
тва, % 

1,1 1,2 0,7 0,7 

інші матеріальні активи, млн грн 3786,4 4453,6 7057,1 6683,4 
інші матеріальні активи, % 2,0 1,7 2,4 2,7 
інвестиції у нематеріальні активи, 
млн грн 

6984,8 9430,7 8545,6 10314,8 

інвестиції у нематеріальні активи, 
% 

3,7 3,6 2,9 4,2 

з них: 
програмне забезпечення та бази да-
них, млн грн 

2826,0 3274,3 3427,3 3314,2 

програмне забезпечення та бази да-
них, % 

1,5 1,3 1,2 1,3 

права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, ав-
торські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо, млн грн 

3070,2 4121,2 3678,0 5637,4 

права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, ав-
торські та суміжні   права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо, % 

1,6 1,6 1,3 2,3 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  
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Таблиця А.1.2.3 

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності, млн грн 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 55661 89033 103173 101858 

Добувна промисловість і розроблення  
кар'єрів 

15685 24288 31554 23229,6 

Переробна промисловість 30079 43084 43359 43025,6 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

7967 12235 13719 14454,1 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри виробів з шкіри та  інших мате-
ріалів 

509 548 396 396,8 

виготовлення виробів з деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність 

1503 3749 2271 2346,8 

виробництво коксу та продуктів нафтопере-
робки 

1426 1577 1214 671,6 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції, основних фармацевтичних проду-
ктів і фармацевтичних препаратів 

2967 3717 4438 3584,8 

виробництво гумових і пластмасових виро-
бів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

3843 4420 3862 3610,6 

металургійне виробництво, виробництво го-
тових металевих виробів, крім машин та 
устаткування 

6705 9841 9245 10669,6 

виробництво електричного, електронного 
та оптичного устаткування 

1057 1438 1452 1001,3 

виробництво машин та устаткування не від-
несених до інших угрупувань 

2066 2543 3142 2271,4 

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших транспор-
тних засобів 

1645 2353 2961 2811,5 

виробництво меблів, іншої продукції, ре-
монт і монтаж машин та устаткування 

390 663 659 1207,1 

виробництво та розподілення електроенер-
гії, газу та води 

9897 21661 28260 35603,1 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.2.4 

Рівень інвестиційної активності у промисловості України, %* 

Види діяльності 2010 2011 2012 
2013  
(9 міс.) 

Промисловість 5,5 6,5 9,3 8,7 
Добувна 14,6 16,8 23,5 15,4 
Переробна 4,7 4,7 5,8 5,5 
Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютю-
нових виробів 

4,3 5,5 7,5 6,9 

Легка промисловість 5,3 5,2 4,9 4,4 
оброблення деревини, виробництво виробів із 
деревини, крім меблів; целюлозно-паперове ви-
робництво; видавнича діяльність 

8,2 8,5 7,4 7,8 

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 2,5 1,9 2,2 1,2 
хімічне виробництво; виробництво гумових та 
пластмасових виробів; виробництво іншої неме-
талевої мінеральної продукції 

11,6 6,6 7,2 5,8 

металургійне виробництво та виробництво ме-
талевих виробів 

2,6 3,7 4,4 4,3 

машинобудування 3,8 3,8 5,4 5,3 
виробництво машин та устаткування 3,4 4 7,7 6,7 
виробництво електричного, електронного, опти-
чного устаткування 

5,3 3,6 4,9 3,3 

виробництво транспортних засобів та устатку-
вання 

3,2 3,8 4,2 5,4 

інші галузі 4,7 4,7 5,7 7,2 
виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

3,8 6,8 12,4 15,2 

* Показники подані за видами діяльності за КВЕД-2005, показники за 9 міс. 2013 р. розраховано за КВЕД-
2010 та віднесено до видів діяльності, виходячи з відповідності кодів КВЕД-2005 та КВЕД-2010. 

Джерела: Обсяг інвестицій по відношенню до обсягу реалізованої промислової продукції розраховано на 
основі статистичних щорічників України за 2011, 2012 рр., інформації “Обсяги реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг) за 2001-2011 роки”, “Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяль-
ності за січень-вересень 2013 року”, “Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2013 рік” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
 

 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/


Додаток А 

 
117 

Таблиця А.1.2.5 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2009–2013 рр.) 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього, млн грн 192878,0 189060,6 259932,3 293691,9 247891,6 
Усього, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у т. ч. за рахунок:  
коштів державного 
бюджету, млн грн 8360,8 10952,2 18394,6 17141,2 6243,5 
коштів державного 
бюджету, % 4,3 5,8 7,1 5,8 2,5 
коштів місцевих бю-
джетів млн грн 5914,5 6367,7 8801,3 9149,2 7036,7 
коштів місцевих бю-
джетів, % 3,1 3,4 3,4 3,1 2,8 
власних коштів підп-
риємств та організа-
цій, млн грн 127435,4 114963,6 152279,1 175423,9 157122,0 
власних коштів підп-
риємств та організа-
цій, % 66,1 60,8 58,6 59,7 63,4 
кредитів банків та 
інших позик, млн грн 25587,5 23336,2 42324,4 50104,9 36650,0 
кредитів банків та 
інших позик, % 13,3 12,3 16,3 17,1 14,8 
коштів іноземних ін-
весторів, млн грн 8209,4 4067,7 7196,1 5040,6 4009,5 
коштів іноземних ін-
весторів, % 4,2 2,1 2,8 1,7 1,6 
коштів населення на 
будівництво власних 
квартир, млн грн 2683,5 4654,2 4470,0 3651,0 5916,2 
коштів населення на 
будівництво власних 
квартир, % 1,4 2,5 1,7 1,3 2,4 
коштів населення на 
індивідуальне жит-
лове будівництво, 
млн грн 4795,9 16176,0 15102,9 21975,1 21770,0 
коштів населення на 
індивідуальне жит-
лове будівництво, % 2,5 8,6 5,8 7,5 8,8 
інших джерел фінан-
сування, млн грн 5502,3 8543,0 11363,9 11206,0 9143,7 
інших джерел фінан-
сування, % 2,8 4,5 4,3 3,8 3,7 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.1.2.6 

Кредити, надані промисловості України, млн грн 

Види діяльності 2010 2011 2012 8 міс. 2013 

Промисловість 147111 154774 163089 173958 
Переробна промисловість 121526 124314 125880 133470 
Добувна промисловість 12883 11483 15726 15476 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 

12702 18977 21483 25012 

Джерело: Бюлетені НБУ за 2009-2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.–gov.ua. 
 

 

Таблиця А.1.2.7 

Структура ПІІ за видами промислової діяльності, % 

Види діяльності 2010 2011 2012 
9 міс. 
2013 

Промисловість 100 100 100 100 
Добувна 8,5 8,7 9,5 9,4 
Переробна 89 86,1 81,4 81,7 
харчова промисловість 13 14,8 17,9 18,2 
легка промисловість 1 0,9 0,8 0,8 
деревообробна промисловість, целюлозно-папе-
рове виробництво, видавнича сфера 

3,8 3,4 2,8 2,7 

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 3,2 2,6 2,3 2,3 
хімічна та нафтохімічна промисловість; виробни-
цтво іншої неметалевої мінеральної продукції 

15,4 14,7 14,4 14,5 

металургія та виробництво металевих виробів 42,4 40,6 35,7 35 
машинобудування 8,4 7,4 5,8 6,1 
інші галузі 1,9 1,6 1,7 2,1 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

2,5 5,1 9,1 8,9 

Джерела: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: стат. зб. / Держстат України. – К., 2013; Інвестиції 
зовнішньоекономічної діяльності України у січні-вересні 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця А.1.2.8 

Динаміка показників інноваційної діяльності промислових підприємств України 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Кількість інноваційно активних підпри-
ємств, од. 
(% до загальної кількості промислових під-
приємств) 

1462 
 

(13,8) 

1679 
 

(16,2) 

1758 
 

(17,4) 
д/в* 

Кількість підприємств, що впроваджували 
інновації, од.  
(% до загальної кількості промислових під-
приємств) 

1217 
 

(11,5) 

1327 
 

(12,8) 

1371 
 

(13,6) 
д/в 

Упроваджено нових технологічних процесів 2043 2510 2188 д/в 
у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих 479 517 554 д/в 

Освоєно виробництво інноваційних видів 
продукції, найменувань 

 
2408 

 
3238 

 
3403 

д/в 

у т.ч. нових видів машин, устаткування, 
приладів, апаратів 

663 897 942 д/в 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
млн грн 
(% до загального обсягу реалізованої про-
мислової продукції)  

33697,6 
 

(3,8) 

42386,7 
 

(3,8) 

36157,7 
 

(3,3) 
д/в 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
за межі України, млн грн 
(% до загального обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції)  

13713,0 
 

(40,7) 

12630,6 
 

(29,8) 

13354,9 
 

(36,9) 
д/в 

* д/в – дані відсутні, найближча дата оприлюднення даних запланована на 14 квітня 2014 року (експрес-
випуск «Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році»). 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий центр  
Держстату України, 2013. – 287 с.; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-
видавничий центр Держстату України, 2012. – 305 с. 
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Таблиця А.1.2.9 

Динаміка зміни обсягів і структури фінансування наукових та науково-технічних 
робіт в Україні 

Показники 2010 2011 2012 2013 

ВВП, млн грн 1082569 1302079 1408889 1454931 

Загальний обсяг фінансування науки за ра-
хунок усіх джерел, млн грн 8995,9 9591,3 10558,5 д/в* 

Наукоємність ВВП, % 0,83 0,74 0,75  

Витрати держбюджету на науку, млн грн 3704,3 3859,7 4709,1 д/в 

% до ВВП 0,34 0,29 0,33  

% до загального обсягу фінансування 41,2 40,2 44,6 39,2%** 
Фінансування науки за рахунок: 
власних коштів наукових організацій,  
млн грн 872,0 841,8 1121,3 д/в 

% до загального обсягу фінансування 9,7 8,8 10,6  

коштів замовників України, млн грн 1961,2 2285,9 2458,4 д/в 

% до загального обсягу фінансування 21,8 23,8 23,3  
коштів замовників іноземних держав,  
млн грн 2315,9 2478,1 2045,0 д/в 

% до загального обсягу фінансування 25,7 25,8 19,4  

інших джерел, млн грн 142,5 125,8 224,7 д/в 

% до загального обсягу фінансування 1,6 1,4 2,1  

* д/в – дані відсутні. 

** Дані за січень-вересень 2013 р.  

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий центр  
Держстату України, 2013. – 287 с.; Статистичний щорічник України за 2012 р. / Державна служба статис-
тики України; за ред. Осауленка О. Г. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 552 с.; Експрес-випуск Державної 
служби статистики України «Виконання наукових та науково-технічних робіт за 9 місяців 2013 року»  
№ 05.3-11/79 від 19.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; Експрес-
випуск Державної служби статистики України «Валовий внутрішній продукт України за 2013 рік»  
№ 65/0/02.4 вн-14 від 11.03.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  
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Таблиця А.1.2.10 

Показники інтенсивності інвестування та державної підтримки НДДКР 
у країнах-членах ЄС та Україні (станом на 2013 р.) 

Країна 

Загальні внутрі-
шні витрати на 
НДДКР (GERD),  

% до ВВП 

Державні 
витрати на 
НДДКР, 
% до ВВП 

Частка бізнесу 
у загальних 
витратах на 
НДДКР, % 

Венчурне  
фінансування 

НДДКР, 
% до ВВП 

Бельгія 2,22 0,70 68,5 0,307 
Болгарія 0,63 0,24 61,9 0,038 
Чехія 1,88 0,87 53,7 0,056 
Данія 2,98 1,02 65,8 0,296 
Німеччина 2,91 0,96 67,0 0,223 
Естонія 2,15 0,90 58,1 д/в* 
Ірландія 1,73 0,53 69,4 0,196 
Греція 0,69 0,45 34,8 0,045 
Іспанія 1,29 0,61 52,7 0,192 
Франція 2,23 0,78 65,0 0,307 
Італія 1,22 0,53 56,6 0,138 
Кіпр 0,40 0,34 15,0 д/в 
Латвія 0,66 0,51 22,7 д/в 
Литва 0,90 0,66 26,7 д/в 
Люксембург 1,49 0,49 67,1 0,538 
Угорщина 1,28 0,43 66,4 0,224 
Мальта 0,83 0,33 60,2 д/в 
Нідерланди  2,15 0,93 56,7 0,300 
Австрія 2,83 0,88 68,9 0,134 
Польща 0,89 0,56 37,1 0,234 
Португалія 1,38 0,68 50,7 0,213 
Румунія 0,42 0,30 28,6 0,137 
Словенія 2,79 0,63 77,4 д/в 
Словаччина 0,82 0,48 41,5 д/в 
Фінляндія 3,42 1,09 68,1 0,310 
Швеція 3,39 1,08 68,1 0,289 
Великобританія 1,74 0,60 65,5 0,419 
Хорватія 0,75 0,41 45,3 д/в 
ЄС-27** 2,06 0,75 63,6 0,277 
Україна 0,75*** 0,33*** 23,3*** д/в 

*д/в – дані відсутні. 

** Дані загалом по ЄС наводяться без урахування 28 члену ЄС – Хорватії. 

*** Дані за 2012 р. 

Джерела: Innovation Union Scoreboard 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.euro–
pa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 
стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2013. – С. 77; Статистичний щорічник 
України за 2012 р. / Державна служба статистики України; за ред. Осауленка О. Г. – К.: ТОВ «Август Трейд», 
2013. – 552 с.  

http://ec.euro–pa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
http://ec.euro–pa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf


Додаток А 

 
122 

Таблиця А.1.2.11 

Динаміка чисельності працівників наукових організацій  
за категоріями персоналу 

Категорія 
персоналу 

9 міс. 2010 р. 9 міс. 2011 р. 9 міс. 2012 р. 9 міс. 2013 р. 

усього, 
чол. 

% до 
загаль-
ної кі-
лькості 

усього, 
чол. 

% до 
загаль-
ної кі-
лькості 

усього, 
чол. 

% до 
загаль-
ної кі-
лькості 

усього, 
чол. 

% до 
загаль-
ної кі-
лькості 

Усього 142103 100,0 136045 100,0 129385 100,0 124723 100,0 

у т. ч.: 
дослід-
ники 74273 52,3 71056 52,2 68458 52,9 66139 53,0 
з них: 
доктори 
наук 4515 3,2 4498 3,3 4498 3,5 4546 3,6 

канди-
дати наук 16857 11,9 16255 11,9 15806 12,2 15755 12,6 

техніки 16437 11,6 15420 11,3 13825 10,7 12677 10,2 

допоміж-
ний пер-
сонал 25925 18,2 25149 18,5 23620 18,3 23026 18,5 

інші 25468 17,9 24420 18,0 23482 18,1 22881 18,3 

Джерела: Експрес-випуск Державної служби статистики України «Виконання наукових та науково-техні-
чних робіт за 9 місяців 2013 року» №05.3-11/79 від 19.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/; Експрес-випуск Державної служби статистики України «Виконання наукових 
та науково-технічних робіт за 9 місяців 2011 року» №287 від 21.11.2011 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця А.1.2.12 

Динаміка розподілу загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-
технічних робіт власними силами організацій (у фактичних цінах) 

Показники 

9 міс. 2010 р. 9 міс. 2011 р. 9 міс. 2012 р. 9 міс. 2013 р. 

усього, 
млн 
грн 

% до 
загаль-
ного 
обсягу  

усього, 
млн 
грн 

% до 
загаль-
ного 
обсягу  

усього, 
млн 
грн 

% до 
загаль-
ного 
обсягу  

усього, 
млн 
грн 

% до 
загаль-
ного 
обсягу  

Загальний 
обсяг  
витрат 

5990,7 100,0 6594,8 100,0 7270,6 100,0 7916,0 100,0 

у т. ч.: 
витрати на 
оплату праці 

3162,1 52,8 3462,8 52,5 3776,8 51,9 3955,1 50,0 

з них: 
витрати на 
оплату праці 
виконавців 
наукових та 
науково-тех-
нічних робіт 

2561,8 42,8 2757,0 41,8 3007,7 41,4 3260,6 41,2 

капітальні 
витрати 

71,9 1,2 139,9 2,1 158,2 2,2 185,0 2,3 

Джерела: Експрес-випуск Державної служби статистики України «Виконання наукових та науково-техні-
чних робіт за 9 місяців 2013 року» №05.3-11/79 від 19.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/; Експрес-випуск Державної служби статистики України «Виконання наукових 
та науково-технічних робіт за 9 місяців 2011 року» №287 від 21.11.2011 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Таблиця А.1.2.13 

 
Обсяг зареєстрованих випусків акцій підприємств у 2010-2013 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 

Загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій,  
млрд грн 

40,59 58,16 15,84 64,54 

з них: 
акції промислових підприємств*, млрд грн 

- 4,08 3,80 - 

% від загального обсягу - 7,02 24,00 - 

* Підприємства переробної та добувної промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу та 
води. 

Джерела: Річні звіти НКЦПФР за 2010 – 2012 рр.; інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку 
України протягом січня – грудня 2013 року [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/ 62/1391589465.doc. 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/%2062/1391589465.doc
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Таблиця А.1.2.14 

Показники ринкової капіталізації українських компаній, допущених до участі  
 в торгах AIM площадки Лондонської фондової біржі у 2010-2013 рр. 

Компанія 
Дата  
лісти-
нгу 

Галузь 
Ринкова капіталізація  у грудні ві-

дповідного року (£m) 
2010 2011 2012 2013 

Добувна  та переробна промисловість 

REGAL 
PETROLEUM 

27.09. 
2002 

Добувна промисло-
вість і розроблення 

кар’єрів 
81,98 94,59 107,41 41,68 

UKRPRODUCT 
GROUP 

11.02. 
2005 

Переробна  
промисловість 

9,86 5,08 4,11 4,52 

NOSTRA TERRA 
OIL&GAS CO PLC 

20.07. 
2007 

Добувна промисло-
вість і розроблення 

кар’єрів 
5,76 8,39 11,93 7,96 

EASTCOAL INC 
28.12. 
2012 

Добувна промисло-
вість і розроблення 

кар’єрів 
х х 11,69 1,00 

Разом по промисловості 97,60 108,06 123,45 54,16 

Інші галузі 

XXI CENTURY 
INVESTMENTS 

16.12. 
2005 

Будівництво 10,91 20,65 17,25 х 

DRAGON-
UKRAINIAN 
PROPERTIES& 
DEVLPMT 

01.06. 
2007 

Будівництво 90,25 51,41 27,89 35,28 

AISI REALTY 
PUBLIC LTD 

01.08. 
2007 

Будівництво 5,80 2,96 6,84 19,04 

LANDKOM 
INTERNATIONAL 
PLC 

22.11. 
2007 

Сільське, лісове та 
рибне господарс-

тво 
27,19 12,51 х х 

KDD GROUP NV 
19.12. 
2007 

Будівництво 44,74 13,83 х х 

CONTINENTAL 
FARMERS GROUP 
PLC 

28.06. 
2011 

Сільське, лісове та 
рибне господарс-

тво 
х 40,05 39,65 х 

ARRICANO REAL 
ESTATE PLC 

12.09. 
2013 

Будівництво х х х 159,19 

Разом по інших галузях 276,49 249,47 226,77 109,48 
Усього 276,49 249,47 226,77 109,48 

Джерело: Статистика Лондонської фондової біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim-country-of-operation-and-incorporation/aim-
companies-country-of-operation.htm. 

. 

  

http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim-country-of-operation-and-incorporation/aim-companies-country-of-operation.htm
http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim-country-of-operation-and-incorporation/aim-companies-country-of-operation.htm
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Таблиця А.1.3.1  

Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу (грн) та індекс промислового розвитку 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Середнє 
зна-

чення за 
2004-

2013 рр. 

Індекс 
промис-
лового 
розви-
тку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Україна 8445,6 9947,2 11792,2 15417,9 19824,3 17509,0 23263,9 29082,9 30806,3 24436,6 19052,6 1,00 

АР Крим 2987,1 3719,6 4123,4 5422,2 6935,7 7272,2 8170,9 10358,9 13847,3 11486,5 7432,4 0,39 

Вінницька 3094,5 4181,6 5136,2 6760,1 8116,3 8736,1 10962,5 12767,8 13856,3 14038,5 8765,0 0,46 

Волинська 4174,4 5158,3 5491,4 8766,1 9009,2 6318,0 7783,0 10102,9 11010,8 9783,2 7759,7 0,41 

Дніпропетровська 16217,2 19942,4 24364,3 32130,2 42122,2 33114,6 49724,3 60089,5 66057 61423,3 40518,5 2,13 

Донецька 19569 21172,2 22957,3 30057,6 40465,7 31424,6 45825 60375,6 55418,9 47298,6 37456,5 1,97 

Житомирська 3053,1 3834,8 4622,4 5986,8 7719,5 7815,4 9600,2 11203,3 12893,3 12399,5 7912,8 0,42 

Закарпатська 2249,3 2566,5 3676,0 5005,1 6037,8 4590,5 5594,6 7019,7 7936,7 7338,7 5201,5 0,27 

Запорізька 16754,7 18335,3 21612,9 29587,6 36653,7 29261 37085,4 45194,9 46215,7 42677,0 32337,8 1,70 

Івано-Франківська 4272,5 5272,5 7553,5 8402,2 8940,7 8083,1 9862,9 17439,8 18312,4 14819,9 10296,0 0,54 
Київська 6906,0 8197,8 10753,2 13538,9 16573 17672,1 22228,5 26355,8 28258,6 23349,2 17383,3 0,91 
Кіровоградська 2770,7 3240,2 3889,2 5354,4 7072,0 7591,8 9651,2 11930,8 19554,5 14553,8 8560,9 0,45 

Луганська 11585,4 14305,8 17308,5 22649,8 31018,2 25077,6 32115,6 42762,1 37273,2 30230,3 26432,7 1,39 

Львівська 3516,0 4553,3 5584,9 7040,0 8656,3 8498,3 10131,6 12726,7 13756,7 12147,9 8661,2 0,45 
Миколаївська 6491,5 7455,9 7884,3 9852,5 12517,9 14152,5 15657,8 18524,9 20564,1 18518,1 13162,0 0,69 
Одеська 3908,1 6070,8 5932,6 7968,7 12811 10986,7 13049,3 11338,6 11994,0 10439,5 9449,9 0,50 

Полтавська 13950,9 14773,1 19769,8 24756,3 27711,6 25978,1 39660,6 48979,3 54873,4 43622,2 31407,5 1,65 

Рівненська 3692,1 4444,0 5455,6 7074,9 9226,3 7804,5 10709,4 13130,0 10589,0 12492,2 8461,8 0,44 
Сумська 4935,6 6246,5 7401,1 8450,5 11288,1 10496,4 12550,2 20253,0 21793,9 19694,8 12311,0 0,65 

Тернопільська 1973,2 2230,3 2797,1 3574,0 4697,1 4728,0 5043,7 7525,3 7180,6 7086,9 4683,6 0,25 

Харківська 6182,1 7991,5 9591,6 12139,4 15560,5 16071,8 18980,4 23079,3 28353 22943,1 16089,3 0,84 
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Закінчення табл. А.1.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Херсонська 2542,7 3160,0 3338,1 5041,7 6167,9 7368,2 8672,3 10052,8 9508,7 10088,8 6594,1 0,35 

Хмельницька 2941,0 3713,6 4636,6 6617,9 8267,4 7556,5 8861,3 11339,1 12648,4 12634,8 7921,7 0,42 

Черкаська 4398,6 5553,6 6886,6 10064,7 15358,4 13824,5 18538,8 22431,4 2561,8 22406,9 12202,5 0,64 

Чернівецька 1383,4 1612,0 1942,0 2850,4 3829,8 3324,2 3461,8 4336,4 4537,1 4414,8 3169,2 0,17 
Чернігівська 4133,5 5184,2 6102,2 7341,7 9147,2 9391,5 11003,1 13899,9 17931,6 13230,5 9736,5 0,51 
Коефіцієнт  
варіації, % 

84,0 78,0 77,0 77,0 78,0 68,0 78,0 78,0 78,0 72,0   

Джерела: Регіони України за 2008 рік: Стат. зб. [за ред. О.Г. Осауленка] Ч. ІІ / Державна служба статистики. – К., 2009. – С. 134-137; Регіони України за 2012 рік: 

стат. зб. [за ред. О.Г. Осауленка] Ч. ІІ / Державна служба статистики України. – К., 2013. – С. 171-173; Регіони України за 2012 рік: стат. зб. [за ред. О.Г. Осауле-

нка] Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2013. – С. 47-48; Експрес-випуск «Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2013 

року та індекс обороту (реалізації) в Україні» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 
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Таблиця А.1.3.2 

Основні характеристики груп регіонів України за рівнем промислового розвитку 

Показники 

Питома вага регіонів у цілому по Україні за: 

ВДВ, 
2011 р. 

обсягом реа-
лізованої 

промислової 
продукції, 
2013 р. 

обсягом ін-
вестицій в 
основний 
капітал, 
2013 р. 

обсягом реалізо-
ваної інновацій-
ної продукції, що 
є новою для ри-
нку, 2012 р. 

дохо-
дами 
бюдже-
тів, 

2011 р. 

кількістю 
населення, 
2012 р. 

кількістю 
зайнятих, 
2011 р. 

доходами 
населення, 
2011 р. 

викидами забру-
днюючих речо-
вин в атмосфе-
рне повітря, 

2011 р. 

обсягом ре-
алізованих 
послуг, 
2012 р. 

 Група «Регіони з високим рівнем промислового розвитку» (обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу  1)  
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Полтавська області (всього 5 областей) 

Усього, % 33,70 55,30 29,60 43,20 35,66 28,90 29,6 30,80 57,63 17,0 
У середньому 
по групі з 5 
областей 

6,74 11,06 5,92 8,64 7,13 5,78 5,91 6,16 11,53 3,40 

 Група «Регіони з середнім рівнем промислового розвитку» (0,75 обсяг реалізованої продукції на одну особу<1) 
Київська, Харківська області (всього 2 області) 

Усього, % 10,40 9,30 11,30 15,50 10,56 9,80 10,00 9,93 8,46 6,90 
У середньому 
по групі з 2 
областей 

5,20 4,65 5,65 7,75 5,28 4,90 5,00 4,97 4,23 3,45 

 Група «Регіони з низьким рівнем промислового розвитку» (обсяг реалізованої продукції на одну особу<0,75) 
АР Крим, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська,  Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська  
(всього 18 областей) 

Усього, % 37,09 28,20 32,4 32,4 41,73 54,10 6,42 59,26 33,91 39,70 
у середньому 
по групі з 18 
областей 

2,06 1,57 1,80 1,80 2,32 3,01 3,36 3,29 1,88 2,20 

Джерела: Регіони України за 2013 рік: стат. зб. [за ред. О.Г. Осауленка] Ч. ІІ / Державна служба статистики України. – К., 2013. – С. 10, 332, 405; Регіони України 
за 2013 рік: стат. зб. [за ред. О.Г. Осауленка] Ч. І / Державна служба статистики України. – К., 2013. – С. 47-48, 89, 124, 296; Експрес-випуск «Обсяг реалізованої 
промислової продукції за січень-грудень 2013 року та індекс обороту (реалізації) в Україні» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби 
статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця А.1.3.3 

Структура інвестицій за видами промислової діяльності 

Види діяльності 2010 2011 2012 2013 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість 28,2 27,3 30,6 22,8 
Споживчі галузі* 15,2 14,3 13,7 14,6 
Сировинні галузі** 29,5 26,2 20,4 21,7 
Машинобудування 8,6 7,1 7,3 6,0 
Інші галузі промисловості 0,7 0,7 0,6 - 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води 

17,8 24,3 27,4 34,9 

* Легка та харчова промисловість. 

** Обробка деревини та виробництво виробів із деревини, крім меблів; целюлозно-паперове виробництво, 
видавнича діяльність; виробництво коксу, продуктів нафтопереробки; хімічна та нафтохімічна промисло-
вість; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів. 

Джерела: Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. 
Осауленка. – К., 2013. – С. 200; Експрес-випуск «Капітальні інвестиції в Україні за січень-грудень 2013 року» 
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця А.1.3.4 

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності в Донецькій області 
у 2010-2012 рр., % до попереднього року 

Види діяльності 2010 2011 2012 

Промисловість 114,7 113,6 94,6 
Добувна промисловість 103,0 119,7 105,7 
добування паливно-енергетичних корис-
них копалин 98,5 120,3 110,4 
добування корисних копалин, крім пали-
вно-енергетичних 131,1 117,2 83,6 
Переробна промисловість 119,8 112,5 90,3 
у тому числі: 
виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 109,2 103,7 99,2 
легка промисловість 100,9 85,0 80,3 
оброблення  деревини та виробництво ви-
робів з деревини, крім меблів 111,0 104,6 93,1 
целюлозно-паперове виробництво; видав-
нича діяльність 103,9 110,5 102,3 
виробництво коксу, продуктів нафтопере-
робки 115,2 111,9 90,5 

хімічна та нафтохімічна промисловість 103,4 142,1 106,0 
виробництво іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 119,0 106,4 87,8 
металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 115,4 111,1 85,0 
машинобудування 153,6 115,5 96,5 
Виробництво та розподілення електроене-
ргії, газу та води 109,0 108,2 99,9 

Джерело: Статистичний щорічник Донецької області за 2012 рік / Головне управління статистики у Доне-
цькій області. − Донецьк, 2013. – 470 с. 
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Таблиця А.1.3.5 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  
в Донецькій області у 2013 р.  

Види діяльності 
2013 р., % 
до 2012 р. 

Промисловість 93,6 
Добувна та переробна промисловість 93,0 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 96,6 
Переробна промисловість 90,5 

з неї: 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 102,0 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 74,8 
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та полі-
графічна діяльність 110,6 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 91,8 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 78,4 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацев-
тичних препаратів 121,3 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметале-
вої мінеральної продукції 91,7 
металургійне виробництво, виробництво готових металевих ви-
робів, крім виробництва машин і устаткування 

93,7 
 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатку-
вання 79,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 98,4 

Джерело: Офіційний сайт Головного управління статистики в Донецькій області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/pres/presreliz.php?dn=0813&number=0#7]. 
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Таблиця А.1.3.6 

Збиткові підприємства Донецької області за видами промислової діяльності 

Види діяльності 

2010 2011 2012 
% до за-
гальної 
кількості 
підпри-
ємств 

сума 
збитків, 
млн грн 

% до за-
гальної 
кількості 
підпри-
ємств 

сума 
збитків, 
млн грн 

% до за-
гальної 
кількості 
підпри-
ємств 

сума 
збитків, 
млн грн 

Промисловість 38,9 7150,7 32,5 11910,5 35,6 16552,9 
Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів 

48,3 1132,6 46,7 3594,7 50,5 3719,4 

Переробна промисловість 37,4 4922,8 30,1 7177,3 33,5 12429,3 
виробництво харчових продук-
тів, напоїв і тютюнових виробів 

35,9 359,6 36,8 295,0 38,6 322,6 

текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 

36,9 15,7 22,3 14,8 26,8 24,9 

виготовлення виробів з дере-
вини, паперу та поліграфічна дія-
льність 

36,7 15,3 29,4 15,6 35,2 12,1 

виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 39,1 52,3 40,0 337,7 37,1 1381,0 

виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції 

30,1 684,8 33,3 392,2 29,8 2320,3 

виробництво основних фармаце-
втичних продуктів і фармацевти-
чних препаратів 

41,2 7,2 40,9 17,1 40,9 5,8 

виробництво гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

43,9 231,1 31,7 204,1 35,1 511,3 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів 

37,1 2733,4 25,9 5631,4 34,2 7379,1 

машинобудування 40,5 779,3 30,9 201,3 36,7 390,1 
виробництво комп’ютерів, елект-
ронної та оптичної продукції 

25,0 2,8 33,3 12,9 38,1 36,6 

виробництво електричного уста-
ткування 

37,8 75,0 24,4 94,8 31,8 127,5 

виробництво машин 
і устаткування, не віднесених 
до інших угрупувань 

43,6 518,7 33,2 83,3 37,3 138,8 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних 
засобів 

47,4 182,8 27,3 10,3 45,8 87,2 

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж 
машин і устаткування 

34,2 44,1 28,4 68,1 28,6 82,1 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого повітря 

54,8 747,6 45,3 654,7 42,9 253,0 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

42,2 347,7 40,8 483,8 40,9 151,2 

Джерело: Статистичний щорічник Донецької області за 2012 рік / Головне управління статистики у Доне-
цькій області. − Донецьк, 2013. – 470 с.  
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Таблиця А.1.3.7 

Найбільші промислові об’єкти Львівської області за часткою  
в обсязі реалізованої промислової продукції 

№ 
з/п 

Назва підприємства 

Дохід від 
реалізації 
продукції 
2012 р., 
тис. грн 

Частка в обсязі 
реалізованої 
промислової 
продукції 
2012 р., % 

Середньорі-
чна кількість  
працівників, 

осіб 

1 2 3 4 5 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

1 
Публічне акціонерне товариство 
“Шахта “Надія” 

124377 0,36 1168 

Переробна промисловість 

Виробництво харчових продуктів 

2 
Публічне акціонерне товариство 
“Львівський жиркомбінат” 

455943 1,30 600 

3 
Публічне акціонерне товариство 
“Львівська кондитерська фаб-
рика “Світоч” 

1182426 3,38 772 

4 
Публічне акціонерне товариство 
“Концерн Хлібпром” 

918772 2,63 4712 

5 
Приватне акціонерне товарис-
тво “Компанія Ензим” 

489739 1,40 438 

Виробництво напоїв 

6 

Українсько-англійске спільне 
підприємство у формі товарис-
тва з обмеженою відповідальні-
стю “Галка ЛТД” 

287642 0,82 330 

7 
Публічне акціонерне товариство 
“Львівський холодокомбінат” 

287192 0,82 615 

8 
Приватне акціонерне товарис-
тво “Львівський лікеро-горілча-
ний завод” 

659371 1,89 297 

9 
Публічне акціонерне товариство 
“Моршинський завод мінераль-
них вод “Оскар” 

621761 1,78 386 

Виробництво паперу та паперових виробів 

10 
Відкрите акціонерне товариство 
“Жидачівський целюлозно-па-
перовий комбінат” 

482229 1,38 1839 

Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 

11 
Відкрите акціонерне товариство 
“Нафтопереробний комплекс – 
Галичина” 

2871683 8,22 1471 

12 
Публічне акціонерне товариство 
“Львівська вугільна компанія” 

110915 0,32 1048 

Закінчення табл. А.1.3.7 
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1 2 3 4 5 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

13 Публічне акціонерне товариство 
“Галичфарм” 463292 1,33 781 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

14 Публічне акціонерне товариство 
“Миколаївцемент” 721608 2,06 567 

Виробництво електричного устаткування 

15 Публічне акціонерне товариство 
“Іскра” 352313 1,01 2028 

Ремонт і монтаж машин та устаткування 

16 Приватне акціонерне товариство 
“Львівський локомотиворемонт-
ний завод” 319222 0,91 1496 

Виробництво машин і устаткування, невіднесених до інших угрупувань 

17 Публічне акціонерне товариство 
“Дрогобицький завод автомобі-
льних кранів” 63920 0,18 1031 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

18 Публічне акціонерне товариство 
“ДТЕК Західенерго” 11841995 33,88 7880 

19 Публічне акціонерне товариство 
“Львівобленерго” 2487085 7,12 4595 

20 Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації 
“Львівгаз” 2211731 6,33 4939 
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Таблиця А.1.3.8 

Структура обсягів реалізованої продукції за видами промислової діяльності  
у Львівській області  

Види промислової діяльності 
Роки 

2010 2011 2012 2013 
відсотків 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 4,6 6,2 4,6 4,3 
Переробна промисловість 75,0 74,2 72,9 72,7 
Виробництво харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів 25,5 27,9 33,2 33,2 
Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 3,4 3,1 2,5 2,7 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 7,5 8,1 8,1 8,5 
Виробництво коксу, продуктів нафто-
переробки 7,0 3,6 0,1 0,2 
Виробництво хімічних речовин і хімі-
чної продукції 2,4 1,3 3,0 3,1 
Виробництво основних фармацевти-
чних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 1,8 1,6 1,5 1,8 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 8,9 9,1 8,6 8,6 
Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування 4,4 4,8 3,7 2,9 
Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин та устаткування 7,6 8,4 7,9 8,1 
Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин та устатку-
вання 6,5 6,3 4,3 н. д. 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 18,4 17,7 20,8 22,2 
Забір, очищення та постачання  
води 2,0 1,9 1,7 0,8 

Джерела:  Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2013/t031213_10.pdf; Промисловість Львівщини: 
[стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне управління статистики у Львів. області. – Львів, 
2013. – С. 23. 

 

  

http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2013/t031213_10.pdf
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Таблиця А.1.3.9 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами промислової діяльності 
у Львівській області 

Види промислової діяльності 

Роки 
2011 2012 2013 

% до попе-
реднього 

року 

% до попе-
реднього 

року 
млн грн 

% до попе-
реднього 

року 
Промисловість 126,3 107,9 30786,8 88,1 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 

171,3 78,8 1320,9 82,7 

Переробна промисловість 125,0 106,1 22400,9 87,9 
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 

138,1 128,5 10217,4 88,0 

Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

115,0 88,5 833,3 93,5 

Виготовлення виробів з деревини, ви-
робництво паперу та поліграфічна ді-
яльність 

136,8 108,2 2605,0 91,8 

Виробництво коксу, продуктів нафто-
переробки 

65,5 2,3 58,6 220,3 

Виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 

67,9 249,8 966,3 92,5 

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних пре-
паратів 

110,4 102,9 546,2 104,9 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 

129,2 101,4 2654,9 88,4 

Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування 

139,7 83,6 898,9 69,1 

Машинобудування, крім ремонту і мо-
нтажу машин та устаткування 

138,8 101,0 2493,8 90,8 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин та устатку-
вання 

121,6 73,9 н. д. н. д. 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

121,4 126,9 6830,3 94,1 

Забір, очищення та постачання  
води 

116,4 99,8 234,8 38,7 

Джерела:  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Львівській області 
за січень 2013 р. Експрес-випуск Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/ext.php?ind_page=express&vid=3&id_news=7064-
&code= 3&show=1; Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Львівській 
області за січень 2014 р. Експрес-випуск Головного управління статистики у Львівській області / [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/ v03061213_22.pdf; Промис-
ловість Львівщини: [стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне управління статистики у Львів. 
області. – Львів, 2013. – С. 23. 

http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/ext.php?ind_page=express&vid=3&id_news=7064&code=%203&show=1
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/ext.php?ind_page=express&vid=3&id_news=7064&code=%203&show=1
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/%20v03061213_22.pdf
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Таблиця А.1.3.10 

Збиткові підприємства за видами промислової діяльності у Львівській області 

Види промислової діяльності 

Роки 

2010 2011 2012 
січень-
вересень 

2013* 

частка збиткових підприємств, відсотків 
Промисловість 39,4 40,5 40,9 44,9 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 

41,1 48,6 60,0 62,5 

Переробна промисловість 37,9 39,0 39,4 39,7 
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 

37,3 48,2 42,5 44,1 

Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

36,3 31,4 42,6 38,5 

Виготовлення виробів з деревини, ви-
робництво паперу та поліграфічна ді-
яльність 

34,7 36,5 34,9 33,3 

Виробництво коксу, продуктів нафто-
переробки 

41,7 54,5 44,4 н. д. 

Виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 

41,9 44,3 40,6 33,3. 

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних пре-
паратів 

27,8 27,8 23,1 50,0 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 

41,7 42,5 42,2 52,2 

Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування 

46,6 40,1 36,2 42,9 

Машинобудування, крім ремонту і мо-
нтажу машин та устаткування 

39,4 34,6 42,4 34,8 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин та устатку-
вання 

35,5 38,6 38,6 25,0 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

67,3 67,4 51,8 75,0 

Забір, очищення та постачання  
води 

54,9 53,5 52,0 72,4 

*Дані по великих і середніх підприємствах. 

Джерела: Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2013/t130913_33.pdf; Промисловість Львівщини: 
[стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне управління статистики у Львів. області. – Львів, 
2013. – С. 77. 
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Таблиця А.1.3.11 

Фінансові результати підприємств за видами промислової діяльності  
у Львівській області 

Види промислової діяльності 

Роки 

2010 2011 2012 
січень-ве-
ресень 
2013* 

млн грн 
Промисловість 59,8 752,0 310,3 826,0 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 

60,5 -227,9 -218,2 -90,9 

Переробна промисловість 152,5 621,5 382,9 526,8 
Виробництво харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів 

211,4 201,6 145,5 284,7 

Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

24,9 35,2 -5,0 4,2 

Виготовлення виробів з деревини, ви-
робництво паперу та поліграфічна ді-
яльність 

-220,2 76,9 81,6 129,0 

Виробництво коксу, продуктів нафто-
переробки 

21,0 -46,7 -95,5 - 

Виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 

32,3 25,0 41,5 31,8 

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних пре-
паратів 

18,9 10,5 42,7 66,4 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 

-2,5 35,7 -18,9 1,4 

Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування 

-74,4 27,0 -1,4 15,0 

Машинобудування, крім ремонту і мо-
нтажу машин та устаткування 

55,2 111,6 99,6 -8,2 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин та устатку-
вання 

85,9 144,7 92,8 128,7 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

-96,7 424,2 172,9 426,6 

Забір, очищення та постачання  
води 

-56,5 -65,8 -27,3 -36,4 

*Дані по великих і середніх підприємствах. 
 
Джерела: Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2013/t130913_25.pdf; Промисловість Львівщини: 
[стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне управління статистики у Львів. області. – Львів, 
2013. – С. 75. 
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Таблиця А.1.3.12 

Рентабельність операційної діяльності підприємств  
за видами промислової діяльності у Львівській області  

Види промислової діяльності 

Роки 

2010 2011 2012 
січень-ве-
ресень 
2013* 

відсотків 
Промисловість 1,4 3,2 1,7 4,4 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 

-13,5 -12,4 -13,5 -7,7 

Переробна промисловість 2,9 4,2 3,6 5,6 
Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 

3,3 4,8 4,6 7,5 

Текстильне виробництво, виробниц-
тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

4,0 4,1 3,9 3,7 

Виготовлення виробів з деревини, ви-
робництво паперу та поліграфічна ді-
яльність 

-4,5 3,8 3,6 7,2 

Виробництво коксу, продуктів нафто-
переробки 

1,6 2,1 -2,8 - 

Виробництво хімічних речовин і 
 хімічної продукції 

5,6 8,0 8,6 12,6 

Виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних пре-
паратів 

19,6 21,3 18,6 32,9 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінераль-
ної продукції 

1,5 3,4 1,4 2,7 

Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устаткування 

-2,5 1,6 0,7 3,1 

Машинобудування, крім ремонту і мо-
нтажу машин та устаткування 

4,1 4,5 4,9 2,0 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин та устатку-
вання 

8,4 7,1 5,9 10,0 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

0,2 3,7 0,1 4,5 

Забір, очищення та постачання  
води 

-10,5 -9,8 -4,8 -7,7 

*Дані по великих і середніх підприємствах. 

Джерела: Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2013/t130913_33.pdf; Промисловість Львівщини: 
[стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне управління статистики у Львів. області. – Львів, 
2013. – С. 80. 
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Таблиця А.1.3.13  

Рейтинг областей за часткою реалізованої інноваційної продукції  
у промисловості України, % на початок року 

 
Ранги 

і  
місце 

Частка реалізованої інноваційної продукції областей в загаль-
ному обсязі реалізованої інноваційній продукції  

в промисловості України по роках, % 

у серед-
ньому  
за2000-

2013 

 
2000 

 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 
2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Донецька  1 19,42 48,8 19,8 16,9 13,9 10,84 11,91 13,76 
Полтавська  2 12,42 5,5 1,4 1,3 2,7 16,67 36,59 22,76 
Луганська  3 10,51 2,4 5,8 12,5 19,2 20,03 5,92 7,71 
м. Київ 4 8,24 3,2 11,9 11,9 9,6 9,13 5,46 6,48 
 вище середнього 
Запорізька  5 7,68 4,5 12,8 11,5 8,6 5,87 5,88 4,62 
Дніпропетров-
ська  

6 7,49 6,9 10,6 13,9 11,2 2,53 2,61 4,68 

Харківська  7 6,05 8,3 7,6 6,3 4,7 4,37 3,14 7,96 
 середній 
Сумська  8 4,27 4,8 5,0 3,0 2,0 3,59 5,37 6,12 
Одеська  9 3,73 0,2 8,7 7,1 5,7 0,7 1,26 2,45 
 нижче середнього 
Волинська  10 2,18 0,4 0,8 3,9 7,6 0,88 1,22 0,45 
Черкаська  11 1,75 1,4 0,4 0,5 1,3 5,21 2,51 0,96 
Миколаївська  12 1,7 0,8 2,9 1,4 0,2 4,49 1,58 0,56 
Київська  13-14 1,57 1,7 1,2 1,3 1,3 1,8 1,92 1,76 
Івано-Франків-
ська  

13-14 1,57 0,2 0,8 0,5 1,1 0,91 2,75 4,72 

Львівська  15 1,52 1,2 1,4 1,4 2,6 1,14 1,06 1,82 
АР Крим 16 1,48 0,6 3,7 1,8 1,6 0,48 0,76 1,44 
Закарпатська 17 1,33 0,4 0,4 0,5 0,3 2,61 2,17 2,91 
Чернігівська 18 1,27 2,0 1,0 0,6 1,0 3,22 0,52 0,53 
Житомирська  19 1,05 1,7 0,6 0,7 0,6 0,49 1,16 2,08 
Херсонська  20 1,03 1,7 0,5 0,5 0,5 1,41 1,04 1,56 
 низький 
Кіровоградська  21 0,95 0,1 0,9 1,5 1,2 1,06 1,08 0,81 
Вінницька  22 0,72 0,5 0,2 0,2 1,5 0,92 0,92 0,84 
Тернопільська  23-24 0,58 0,2 0,2 0,0 0,4 0,82 1,11 1,36 
Хмельницька  23-24 0,58 0,9 0,8 0,4 0,2 0,1 0,69 1,0 
Чернівецька  25 0,45 0,5 0,3 0,3 0,8 0,46 0,42 0,37 
Рівненська  26 0,31 0,9 0,2 0,1 0,2 0,23 0,3 0,23 
м. Севастополь 27 0,15 0,2 0,1 0,0 0,0 0,04 0,65 0,06 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 218, 219; 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 241; Наукова та інно-
ваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 268, 269; Наукова та інноваційна дія-
льність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007. – С. 250; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 
Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2001. – С . 205.  
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Таблиця А.1.3.14  

Рейтинг областей за часткою реалізованої за межі України  
інноваційної промислової продукції, % на початок року 

 
Ранги 
і місце 

Частка реалізованої за межі України інноваційної промислової 
продукції в області в загальному обсязі реалізованої за межі Ук-

раїни інноваційної промислової продукції по роках, % 

у серед-
ньому за 

2000-2013 

 
2000 

 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 
2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Донецька  1 25,79 55,6 26,6 26,5 20,4 18,28 13,19 19,96 
 вище середнього 
Луганська  2 11,89 2,9 1,6 17,6 24,0 17,45 7,22 12,47 
Запорізька  3 11,66 5,2 21,4 10,0 14,7 9,22 12,42 8,7 
Сумська  4 8,73 6,8 8,5 5,5 4,3 8,08 14,95 12,95 
Дніпропетров-
ська  

5 7,1 6,6 6,8 9,4 12,3 2,47 5,29 6,85 

Харківська  6 5,69 6,9 3,0 1,4 2,0 7,23 5,45 13,86 
 середній 
Одеська  7 4,35 - 13,5 13,7 0,3 0,31 0,69 1,96 
м. Київ 8 3,38 1,4 5,3 3,2 4,1 2,93 3,99 2,75 
Закарпатська  9 3,26 0,6 0,9 0,8 0,6 5,92 6,84 7,17 
 нижче середнього 
Черкаська  10 2,88 1,2 0,0 0,6 2,4 8,56 6,89 0,54 
Миколаївська  11 2,59 0,8 4,1 1,8 0,2 5,99 4,65 0,57 
Полтавська  12 2,06 0,8 2,0 2,3 4,1 2,79 1,25 1,21 
Кіровоградська  13 1,57 0,1 0,3 3,1 2,7 2,04 1,42 1,34 
АР Крим 14 1,53 1,7 2,8 1,1 1,6 0,36 1,22 1,91 
Київська  15 1,29 2,2 0,3 0,6 1,0 0,9 1,99 2,03 
Чернігівська  16 1,16 1,6 0,5 0,8 1,2 2,89 0,65 0,5 
 низький 
Тернопільська  17 0,92 0,1 0,0 0,0 0,3 1,46 2,43 2,07 
Івано-Франків-
ська  

18 0,8 0,2 0,4 0,3 0,4 0,77 2,7 0,82 

Житомирська  19 0,6 1,1 0,2 0,2 0,3 0,33 1,37 0,66 
Львівська  20 0,57 0,5 0,5 0,5 1,1 0,24 0,64 0,51 
Волинська  21 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,65 1,65 0,38 
Вінницька  22 0,42 0,8 0,1 0,1 1,2 0,36 0,31 0,05 
Херсонська  23 0,38 0,4 0,5 0,4 0,3 0,39 0,48 0,17 
Хмельницька  24 0,32 1,5 0,3 0,0 0,1 0,01 0,04 0,29 
м. Севастополь 25 0,25 - 0,0 0,0 0,0 0,06 1,63 - 
Чернівецька  26 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,15 0,42 0,26 
Рівненська  27 0,11 0,1 0,1 0,0 0,1 0,16 0,22 0,02 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 227; Наукова 
та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 249; Наукова та інноваційна 
діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 280; Наукова та інноваційна діяльність в Укра-
їні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007. – С. 263; Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Стат. зб.: 
Держкомстат. – К., 2001. – С . 212. 
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Таблиця А.1.3.15 

Рейтинг областей за часткою реалізованої інноваційної продукції,  
яка була новою для ринку, в промисловості України 

 
Ранги 

і  
місце 

Частка  реалізованої інноваційної продукції, яка була новою  
для ринку, в області в загальному обсязі реалізованої  
інноваційної продукції, яка була новою для ринку,  

в промисловості України по роках, % на початок року 
у серед-
ньому  
за 2000-

2013 

2000* 2006* 2007* 2008 2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Донецька  1 13,13 13,5 28,5 21,4 14,4 3,38 1,13 9,58 
Полтавська  2 12,9 12,2 1,7 1,1 0,9 13,24 48,07 13,1 
м. Київ 3 10,68 2,7 14,3 10,4 12,3 17,89 8,25 8,91 
Луганська  4 10,37 1,9 6,9 17,8 10,0 19,25 5,17 11,59 
 вище середнього 
Харківська  5 8,91 20,3 8,0 4,3 5,1 8,59 3,23 12,83 
Сумська 6 8,4 10,9 10,6 4,9 3,0 9,24 9,98 10,2 
Запорізька  7 6,02 3,6 2,0 11,2 9,0 4,39 5,04 6,88 
Дніпропетровська  8 5,82 6,8 3,4 16,8 7,3 1,63 2,71 2,08 
 середній 
Волинська  9 2,58 1,1 1,8 0,3 13,2 0,72 0,2 0,73 
Одеська  10 2,51 0,4 2,1 1,4 10,1 0,09 0,07 3,43 
Київська  11 2,46 3,9 1,4 1,4 1,7 3,4 2,71 2,72 
Рівненська  12 2,31 1,3 0,5 0,1 0,1 0,13 0,11 0,02 
Миколаївська  13 2,21 1,2 0,4 0,6 0,2 9,4 3,44 0,51 
 нижче середнього 
Львівська  14 1,84 2,6 1,3 1,0 3,0 0,47 1,0 3,53 
АР Крим 15 1,54 0,3 8,2 0,6 0,4 0,24 0,41 0,64 
Кіровоградська  16 1,38 0,2 1,5 2,5 1,6 2,62 0,94 0,27 
Чернігівська  17 1,37 4,9 1,8 0,5 1,7 0,12 0,34 0,25 
Херсонська  18 1,35 3,8 1,1 0,5 0,5 1,15 1,06 1,32 
 низький 
Вінницька  19 0,94 1,3 0,2 0,3 1,9 1,68 0,92 0,26 
Житомирська  20 0,87 3,6 0,7 0,7 0,4 0,46 0,2 0,03 
Івано-Франків-
ська  

21 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,52 3,33 10,0 

Черкаська  22 0,69 0,1 0,8 0,4 1,8 0,91 0,54 0,26 
Тернопільська  23 0,43 0,6 0,2 0,1 0,1 0,33 0,89 0,8 
Хмельницька  24 0,3 1,0 0,4 0,5 0,2 0,01 0,0 0,01 
Чернівецька  25 0,26 0,3 0,7 0,3 0,3 0,05 0,16 0,04 
Закарпатська  26 0,21 0,7 0,6 0,1 0,0 0,01 0,06 0,01 
м. Севастополь 27 0,05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,08 0,04 - 

* Замість інноваційної продукції, яка була новою для ринку,  розглядалася інноваційна продукція,  яка за-
знала  істотних змін . 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013.– С. 218, 219; На-
укова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011.– С. 241; Наукова та іннова-
ційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 268, 269; Наукова та інноваційна діяль-
ність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007.– С. 250; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 
Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2001. – С. 205. 
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Таблиця А.1.3.16 

Частка фінансування інноваційної діяльності у валовому регіональному продукті по регіонах, що знаходиться  
у сфері впливу регіональних наукових центрів НАН України 

Наукові центри НАН 
України 

2001 2005  2006 

ВРП, 
 млн грн 

всього фі-
нансу-

вання, млн 
грн 

частка у 
ВРП, % 

ВРП, млн 
грн 

всього фі-
нансу-

вання, млн 
грн 

частка у 
ВРП, % 

ВРП, млн 
грн 

всього фі-
нансу-

вання, млн 
грн 

частка 
у ВРП, 

% 

Україна 183296 1971,4 1,08 441452 5751,6 1,30 544153 6160,0 1,13 
Донецький 30314 665,5 2,20 77760 2289,5 2,94 96520 1882,2 1,95 
Західний 24256 68,2 0,28 56701 199,6 0,35 69176 463,0 0,67 
Південний 16877 231,3 1,37 36784 407,7 1,11 44339 432,0 0,97 
Північно-Східний 21224 369,1 1,74 51742 839,8 1,62 63768 597,7 0,94 
Придніпровський 27482 329,0 1,20 68072 580,4 0,85 85321 829,3 0,97 
Кримський 6690 38,9 0,58 15671 97,4 0,62 19886 91,4 0,46 
м. Київ 31167 109,7 0,35 77124 1009,5 1,31 95267 1447,8 1,52 
Центральні області 25286 159,7 0,63 57598 327,6 0,57 69896 416,2 0,60 
 2007 2010 2011 
Україна 720731 10821,0 1,50 1082569 8045,5 0,74 1302079 14333,9 1,10 
Донецький 124373 3983,3 3,20 174527 1029,2 0,59 218223 2558,4 1,17 
Західний 88611 808,4 0,91 148425 3225,2 2,17 184954 1518,2 0,82 
Південний 56917 1120,9 1,97 93582 725,6 0,78 107580 655,6 0,61 
Північно-Східний 84564 526,7 0,62 127917 868,8 0,68 152025 1408,3 0,93 
Придніпровський 114320 1447,2 1,26 174621 616,0 0,35 209585 1889,8 0,90 
Кримський 25790 185,2 0,14 40211 150,8 0,37 47579 4504,7 9,47 
м. Київ 135900 1666,0 1,23 196639 1144,8 0,58 223774 758,0 0,34 
Центральні області 90256 1083,4 1,20 126647 285,1 0,23 158358 1040,9 0,66 

 
Джерела: Статистичний щорічник України за 2007 р. / Держкомстат  України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2008. –С. 48; Наукова та інноваційна 
діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. –С. 48; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2001. –С. 161; 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007. – С. 217, 218; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держко-
мстат. – К., 2009. – С. 233;  Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 209; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 
Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 186. 
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Таблиця А.1.3.17 

Рейтинг наукових центрів НАН України (включаючи адміністративні області,  
що входять до сфери впливу) за часткою реалізованої інноваційної продукції  

промисловості України, % на початок року 

Наукові цен-
три НАН Укра-

їни 

Ранги 
і місце 

Частка реалізованої інноваційної продукції в регіоні  
в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції  

в промисловості України по роках, % 
у серед-
ньому 
за2000-

2013 

2000 2006 2007 2008 2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Донецький 1 29,9 51,2 25,6 29,4 33,1 30,9 17,8 21,5 
 вище середнього 
Північно-Схід-
ний 

 
2 

 
22,7 

 
18,6 

 
14,0 

 
10,6 

 
9,4 24,6 45,1 36,8 

 середній 
Придніпров-
ський 

3 
16,1 11,5 24,3 26,9 21,0 9,5 9,6 10,1 

 нижче середнього 
м. Київ 4-5 8,2 3,2 11,9 11,9 9,6 9,1 5,5 6,5 
Західний 4-5 8,2 3,8 4,1 6,7 13,0 7,1 9,7 12,9 
Центральні 
області 

 
6 

 
6,7 

 
8,2 

 
4,2 

 
3,7 

 
5,9 11,7 7,0 6,1 

Південний 7 6,5 2,7 12,1 9,0 6,4 6,6 3,9 4,6 
 низький 
Кримський 8 1,6 0,8 3,8 1,8 1,6 0,5 1,4 1,5 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 218, 219; 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 241; Наукова та інно-
ваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 268, 269; Наукова та інноваційна дія-
льність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007.– С. 250; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 
Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2001. – С. 205. 
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Таблиця А.1.3.18 

Рейтинг наукових центрів НАН України (включаючи адміністративні  
області, що входять до сфери впливу) за часткою реалізованої  

за межі України інноваційної промислової продукції, % на початок року 

Наукові  
центри 

НАН України 

Ранги  
і місце 

Частка реалізованої за межі України інноваційної  
промислової продукції в регіоні в загальному обсязі  

реалізованої за межі України інноваційної промислової  
продукції по роках, % 

у серед-
ньому 
за 

2000-
2013 

 
2000 

 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 
2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Донецький 1 37,7 58,5 28,2 44,1 44,4 35,7 20,4 32,4 
 вище середнього 
Придніпровсь-
кий 

2 20,3 11,9 28,5 22,5 29,7 13,7 19,1 16,9 

 середній 
Північно-Схід-
ний 

 
3 

 
16,5 

 
14,5 

 
13,5 

 
9,2 

 
10,4 

18,1 21,6 28,0 

 нижче середнього 
Південний 4 7,3 1,2 18,1 15,9 0,8 6,7 5,9 2,7 
Центральні 
області 

 
5 

 
6,7 

 
8,4 

 
1,4 

 
2,3 

 
6,2 

13,1 11,3 4,1 

Західний 6 6,3 2,4 2,0 1,7 2,8 9,4 14,9 11,2 
 низький 
м. Київ 7 3,4 1,4 5,3 3,2 4,1 2,9 4,0 2,8 
Кримський 8 1,8 1,7 2,8 1,1 1,6 0,4 2,8 1,9 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 227; Наукова 
та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 249; Наукова та інноваційна 
діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 280; Наукова та інноваційна діяльність в Укра-
їні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007.–С. 263; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держ-
комстат. – К., 2001. – С. 212. 
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Таблиця А.1.3.19 

 Рейтинг  наукових центрів НАН України (включаючи адміністративні області, що 
входять до сфери впливу) за часткою реалізованої інноваційної продукції, яка 

була новою для ринку, в промисловості України, % на початок року 

 
 

Наукові  
центри 

НАН України 

Ранги 
і місце 

Частка  реалізованої інноваційної продукції,  яка була но-
вою для ринку, в регіоні в загальному обсязі реалізованої 
інноваційної продукції, яка була новою для ринку, в про-

мисловості України за роками, % 
у серед-
ньому за 

2000-
2013 

 
2000* 

 

 
2006* 

 

 
2007* 

 

 
2008 

 

2011 2012 2013 

Україна  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 високий 
Північно-Схід-
ний 

1 30,2 43,4 20,3 10,3 9,0 31,1 61,3 36,1 

 вище середнього 
Донецький 2 23,5 15,4 35,4 39,2 24,4 22,6 6,3 21,2 
 середній 
Придніпровсь-
кий 

3 13,2 10,6 6,9 30,5 17,9 8,6 8,7 9,2 

м.  Київ 4 10,7 2,7 14,3 10,4 12,3 17,9 8,2 8,9 
 нижче середнього 
Західний 5 8,1 7,2 6,0 2,7 17,5 2,3 5,7 15,2 
Центральні об-
ласті 

 
6 

6,6 14,8 5,3 3,8 7,7 6,6 4,7 3,5 

Південний 7 6,1 5,4 3,6 2,5 10,8 10,6 4,6 5,3 
 низький 
Кримський 8 1,6 0,5 8,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 

* Замість інноваційної продукції, яка була новою для ринку, розглядається інноваційна продукція, яка за-
знала істотних змін. 

Джерела: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2013. – С. 227; Наукова 
та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2011. – С. 249; Наукова та інноваційна 
діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2009. – С. 280; Наукова та інноваційна діяльність в Укра-
їні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007. – С. 263; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / 
Держкомстат. – К., 2001. – С. 212. 

 
 



Додаток А 

 
146 

Таблиця А.1.4.1 

Динаміка облікової кількості штатних працівників за видам промислової  
діяльності 

Види діяльності 2010 2011 2012 
2012 у % 
до 2010 

Промисловість 2898,9 2842,2 2762,6 95,3 

Добувна промисловість 448,5 449,6 431,1 96,1 

добування паливно-енергетичних  
корисних копалин 

327,1 326,8 311,5 95,2 

з нього добування вугілля, лігніту і 
торфу 

286 285,7 270,7 94,7 

добування корисних копалин, крім 
паливно-енергетичних 

121,4 122,8 119,6 98,5 

Переробна промисловість 1919,9 1879,7 1818 94,7 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових  виробів 

391,8 374,1 372,2 95,0 

текстильне виробництво; виробни-
цтво одягу, хутра та  виробів з хутра 

85,9 85,7 81 94,3 

виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

21,1 21,4 21,2 100,5 

оброблення деревини та виробів з 
деревини, крім меблів 

32,4 34 33,7 104,0 

целюлозно-паперове виробництво,  
видавнича діяльність 

73,6 70,8 68,8 93,5 

виробництво коксу, продуктів   на-
фтопереробки 

39,6 36,4 31,8 80,3 

хімічне виробництво 112,1 108,2 104,3 93,0 

виробництво гумових та пластмасо-
вих виробів 

50,4 50,8 51,6 102,4 

виробництво іншої неметалевої мі-
неральної продукції 

109,7 103,3 93,7 85,4 

металургійне виробництво та  ви-
робництво готових металевих виро-
бів 

339,4 331,8 317,4 93,5 

виробництво машин та  устатку-
вання 

256,7 252 239,8 93,4 

виробництво електричного, елект-
ронного та оптичного устаткування 

155 154,5 149,7 96,6 

виробництво транспортних  засобів 
та устаткування 

186 194,7 195,2 104,9 

інші галузі промисловості 66,2 62 57,6 87,0 

Виробництво та розподілення елек-
троенергії, газу та води 

530,5 512,9 513,5 96,8 

Джерело: Праця України у 2012 р.: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2013. – 322 с. 
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Таблиця А.1.4.2 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності 

Види діяльності 2010 2011 2012 
2012 у % 
до 2010 

Промисловість 2580 3120 3500 135,7 

Добувна промисловість 3539 4370 4881 137,9 

добування паливно-енергетичних  
корисних копалин 

3763 4690 5225 138,9 

з нього добування вугілля, лігніту і 
торфу 

3742 4724 5233 139,8 

добування корисних копалин, крім 
паливно-енергетичних  

2945 3526 3979 135,1 

Переробна промисловість 2281 2759 3085 135,2 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових  виробів 

2137 2541 2893 135,4 

текстильне виробництво; виробни-
цтво одягу, хутра та  виробів з ху-
тра 

1322 1598 1731 130,9 

виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

1403 1658 1824 130,0 

оброблення деревини та виробів з 
деревини, крім меблів 

1511 1802 1974 130,6 

целюлозно-паперове виробництво,  
видавнича діяльність  

2197 2635 3000 136,5 

виробництво коксу, продуктів наф-
топереробки 

3454 3867 4170 120,7 

хімічне виробництво 2586 3169 3804 147,1 

виробництво гумових та пластма-
сових виробів  

1880 2194 2533 134,7 

виробництво іншої неметалевої мі-
неральної продукції 

2001 2525 2778 138,8 

металургійне виробництво та  ви-
робництво готових металевих ви-
робів 

2916 3539 3875 132,9 

 виробництво машин та устатку-
вання 

2253 2770 3092 137,2 

виробництво електричного, елект-
ронного та оптичного устатку-
вання 

2098 2539 2777 132,4 

виробництво транспортних засобів 
та устаткування  

2411 2926 3315 137,5 

інші галузі промисловості  1463 1892 2062 140,9 

Виробництво та розподілення еле-
ктроенергії, газу і води  

2843 3353 3821 134,4 

Джерело: Праця України у 2012 р.: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2013. – 322 с. 
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Таблиця А.1.4.3 

Заробітна плата штатних працівників за видами промислової діяльності  
за грудень 2013 р. 

Види діяльності 

Нараховано в середньому на працівника 

грудень, 
грн 

до грудня 
2012 р.,% 

до серед-
нього рі-
вня в еко-
номіці, % 

до мініма-
льної заро-

бітної 
плати 

(1218 грн), 
% 

1 2 3 4 5 
Промисловість 4115 108,5 113,7 337,9 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 

5547 107,5 153,3 455,4 

Добування кам'яного та бурого ву-
гілля 

5912 106,2 163,4 485,4 

Переробна промисловість 3533 106,9 97,6 290,1 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

3304 103,4 91,3 271,3 

Текстильне виробництво, виробни-
цтво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

2024 107,1 55,9 166,1 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфі-
чна діяльність 

3011 109,8 83,2 247,2 

Виробництво коксу, продуктів наф-
топереробки 

4534 110,5 125,3 372,3 

Виробництво хімічних речовин і хі-
мічної продукції 

3830 104,1 105,8 314,5 

Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і препаратів 

6565 117,3 181,4 539 

Виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої мі-
неральної продукції 

3086 110,1 85,3 253,4 

Металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування 

4248 108,6 117,4 348,8 

Виробництво комп'ютерів, елект-
ронної та оптичної продукції 

2952 94,9 81,6 242,4 

Виробництво електричного устат-
кування 

3259 109,1 90,1 267,6 

Виробництво машин і устатку-
вання, не віднесених до інших угру-
повань 

3787 110,8 104,6 310,9 

Виробництво автотранспортних за-
собів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 

3439 102,5 95 282,4 
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Закінчення табл. А.1.4.3 

1 2 3 4 5 
Виробництво меблів, іншої продук-
ції; ремонт і монтаж машин та уста-
ткування 

3353 103,9 92,6 275,3 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

5426 109,6 149,9 445,5 

Водопостачання; каналізація, пово-
дження з відходами 

2943 110,5 81,3 241,7 

Джерело: Заробітна плата штатних працівників за видами промислової діяльності // Праця і зарплата: 
щотижнева газета / Державна служба статистики України. –2014. – №4 (872). – 29 січ. – С. 11. 

 
 

Таблиця А.1.4.4 

Динаміка підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

Види діяльності 
Навчено новим професіям Підвищили кваліфікацію 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Промисловість 155,9 158,5 149,5 389,9 399,1 402,7 
Добувна промисловість 33,1 33 30,2 60,3 74,8 76,3 
Переробна промисло-
вість 

100,6 103,3 94 253,7 251,5 251,1 

Виробництво та розподі-
лення електроенергії, 
газу і води 

22,2 22,2 25,3 75,9 72,8 75,3 

Джерело: Праця України у 2012 р.: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – Київ, 2013. – 322 с. 
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Таблиця А.2.4.1 

 Індекси груп індикаторів індустріальної модернізації* 

 
Економічні  
індикатори 

Соціальні  
індикатори 

Індикатори  
знань 

2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 

Україна 82 90 92 95 99 99 100 100 100 100 100 100 
АР Крим 80 85 87 89 99 99 100 100 100 100 100 100 
Вінницька 70 78 79 80 98 99 100 100 100 100 100 100 
Волинська 75 84 84 87 99 100 100 100 100 100 100 100 
Дніпропетров-
ська 

82 97 100 97 99 99 100 100 100 100 100 100 

Донецька 81 94 96 99 99 99 100 100 100 100 100 100 
Житомирська 74 82 85 85 99 99 100 100 100 100 100 100 
Закарпатська 77 83 84 85 93 93 94 94 100 100 100 100 
Запорізька 82 92 92 95 99 99 100 100 100 100 100 100 
Івано-Франків-
ська 

84 84 86 89 96 96 97 97 100 100 100 100 

Київська 83 90 94 100 99 99 100 100 100 100 100 100 
Кіровоградська 71 78 81 81 99 99 100 100 100 100 100 100 
Луганська 77 85 88 88 99 99 100 100 100 100 100 100 
Львівська 80 85 87 90 100 100 100 100 100 100 100 100 
Миколаївська 81 87 90 90 99 99 100 100 100 100 100 100 
Одеська 81 89 91 94 99 99 100 100 100 100 100 100 
Полтавська 78 88 94 94 99 99 100 100 100 100 100 100 
Рівненська 84 84 85 86 98 98 99 99 100 100 100 100 
Сумська 76 85 86 89 99 99 100 100 100 100 100 100 
Тернопільська 70 78 79 79 96 96 98 97 100 100 100 100 
Харківська 81 90 92 95 99 100 100 100 100 100 100 100 
Херсонська 72 76 77 77 99 99 100 100 100 100 100 100 
Хмельницька 74 81 82 82 100 100 100 100 100 100 100 100 
Черкаська 73 85 83 84 99 100 100 100 100 100 100 100 
Чернівецька 71 79 78 79 95 96 96 96 100 100 100 100 
Чернігівська 73 82 83 85 99 99 100 100 100 100 100 100 
м. Київ 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
м. Севастополь 80 87 90 93 100 99 100 100 100 100 100 100 

*У таблицях А.2.4.1 – А.2.4.13 наведено індекси, розраховані на підставі статистичних даних.  

Джерела: Статистичні збірники «Регіони України», «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» та  
«Розподіл постійного населення України за статтю та віком» за відповідні роки розміщені на сайті Держа-
вної служби статистики України у розділі «Публікації». Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця А.2.4.2 

 Індекси індустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2006 2009 2011 2013 
Україна 92 96 97 98 
АР Крим 92 94 95 96 
Вінницька 87 91 91 92 
Волинська 90 93 93 95 
Дніпропетровська 92 98 100 99 
Донецька 92 97 98 100 
Житомирська 89 92 94 94 
Закарпатська 88 90 91 92 
Запорізька 93 96 97 98 
Івано-Франківська 92 92 93 94 
Київська 93 95 97 100 
Кіровоградська 88 91 92 92 
Луганська 90 94 95 95 
Львівська 92 94 95 96 
Миколаївська 92 94 96 96 
Одеська 92 95 96 97 
Полтавська 91 95 98 98 
Рівненська 93 93 94 94 
Сумська 90 94 95 96 
Тернопільська 86 90 91 90 
Харківська 92 96 97 98 
Херсонська 88 90 91 91 
Хмельницька 89 92 93 93 
Черкаська 89 94 93 93 
Чернівецька 87 90 90 90 
Чернігівська 89 92 93 94 
м. Київ 98 100 100 100 
м. Севастополь 92 95 96 97 
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Таблиця А.2.4.3 

 Індекси індустріальної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України* 2006 2009 2011 2013 
Україна 92 96 97 98 
Донецький 91 96 98 99 
Придніпровський 99 96 97 98 
Північно-Східний 93 95 97 98 
Центрально-Поліський 93 97 98 100 
Центрально-Поліський – лише області 90 93 94 95 
м. Київ 98 100 100 100 
Причорноморський 92 94 95 96 
Карпатський 91 93 94 95 
Подільський 88 91 92 92 
Західно-Поліський 90 93 94 94 

* Тут і далі структура економічних районів України є такою:  Донецький – Донецька та Луганська області; 
Придніпровський – Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області; Північно-Східний – Полтав-
ська, Сумська та Харківська області; Центрально-Поліський – Житомирська, Київська, Черкаська та Черні-
гівська  області, м. Київ; Причорноморський – Миколаївська, Одеська, Херсонська області, АР Крим і м. Се-
вастополь; Карпатський – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області; Подільсь-
кий – Вінницька, Тернопільська та Хмельницька області; Західно-Поліський – Волинська та Рівненська об-
ласті. 
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Таблиця А.2.4.4 

 Фаза індустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2006 2009 2011 2013 
Україна 3 3 3 3 
АР Крим 3 3 3 3 
Вінницька 2 2 2 2 
Волинська 2 3 2 2 
Дніпропетровська 4 4 4 4 
Донецька 4 4 4 4 
Житомирська 3 3 3 3 
Закарпатська 3 3 3 2 
Запорізька 3 4 4 3 
Івано-Франківська 3 3 3 3 
Київська 3 3 3 3 
Кіровоградська 2 2 2 2 
Луганська 4 4 4 4 
Львівська 3 3 3 3 
Миколаївська 3 3 3 2 
Одеська 3 3 3 3 
Полтавська 3 3 3 3 
Рівненська 3 3 3 3 
Сумська 3 3 3 3 
Тернопільська 2 2 2 2 
Харківська 3 4 4 3 
Херсонська 3 2 2 2 
Хмельницька 2 2 2 2 
Черкаська 3 3 2 2 
Чернівецька 3 2 2 2 
Чернігівська 2 2 2 2 
м. Київ 4 4 4 4 
м. Севастополь 4 4 4 4 

 

Таблиця А.2.4.5 

Фаза індустріальної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 2006 2009 2011 2013 
Україна 3 3 3 3 
Донецький 4 4 4 4 
Придніпровський 3 4 4 3 
Північно-Східний 3 3 3 3 
Центрально-Поліський 4 4 4 3 
Центрально-Поліський – лише області 3 3 3 3 
м. Київ 4 4 4 4 
Причорноморський 3 3 3 2 
Карпатський 3 3 3 3 
Подільський 2 2 2 2 
Західно-Поліський 3 3 3 2 
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Таблиця А.2.4.6 

Індекси груп індикаторів постіндустріальної модернізації 

Регіони 
Інновації в знаннях Передача знань Якість життя Якість економіки 

2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 
Україна 32 30 30 29 72 74 70 70 78 79 80 81 66 61 65 61 
АР Крим 18 16 15 12 55 54 51 50 78 77 79 78 77 74 77 80 
Вінницька 14 14 17 15 58 54 53 50 72 72 73 74 57 51 53 48 
Волинська 6 6 7 5 54 52 54 50 74 75 75 76 71 57 59 59 
Дніпропетров-
ська 

34 29 29 29 72 72 67 65 83 83 84 84 49 52 53 54 

Донецька 22 20 19 17 64 62 57 57 84 84 85 85 50 50 53 52 
Житомирська 5 4 4 3 57 56 56 52 74 75 75 77 60 58 64 58 
Закарпатська 8 7 9 8 47 47 47 44 69 69 70 70 69 55 60 73 
Запорізька 31 25 27 23 71 75 72 67 80 81 82 83 51 51 55 51 
Івано-Франківська 11 13 12 9 60 60 56 51 71 72 72 75 66 58 60 51 
Київська 17 15 17 14 49 50 50 49 73 76 77 81 60 70 77 77 
Кіровоградська 7 7 9 8 53 54 50 45 74 75 76 77 61 46 50 46 
Луганська 12 13 14 14 65 66 62 59 83 83 85 87 50 47 48 48 
Львівська 26 25 24 23 74 74 72 70 78 78 79 79 72 67 72 68 
Миколаївська 31 26 24 20 58 58 58 56 79 79 80 81 67 57 57 53 
Одеська 21 21 20 17 76 80 78 84 77 78 79 79 90 77 83 82 
Полтавська 10 11 12 13 68 68 63 59 76 77 79 81 50 47 49 48 
Рівненська 6 4 6 5 63 64 60 55 72 73 74 74 72 63 65 56 
Сумська 27 21 20 22 73 68 62 59 76 78 79 82 50 48 52 50 
Тернопільська 9 9 9 6 73 71 66 59 72 72 74 74 73 54 58 71 
Харківська 83 77 83 81 75 76 76 71 82 83 84 85 73 72 76 69 
Херсонська 13 12 12 12 60 59 56 51 75 76 77 78 65 50 52 66 
Хмельницька 4 5 5 5 58 63 60 54 74 74 76 76 68 56 60 51 
Черкаська 11 9 9 8 63 65 60 56 74 73 75 76 59 48 50 48 
Чернівецька 14 15 17 16 60 59 57 55 70 71 73 73 70 59 62 74 
Чернігівська 8 8 7 6 60 57 54 51 73 76 77 78 57 51 55 51 
м. Київ 95 96 98 99 81 87 91 100 89 88 90 90 85 89 90 91 
м. Севастополь 56 46 46 40 75 70 66 63 89 88 88 93 81 82 83 83 
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Таблиця А.2.4.7 

Індекси постіндустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2006 2009 2011 2013 
Україна 62 61 61 60 
АР Крим 57 55 55 55 
Вінницька 50 48 49 47 
Волинська 51 48 49 48 
Дніпропетровська 59 59 58 58 
Донецька 55 54 53 53 
Житомирська 49 48 50 48 
Закарпатська 48 45 46 49 
Запорізька 58 58 59 56 
Івано-Франківська 52 51 50 46 
Київська 50 53 55 55 
Кіровоградська 49 46 46 44 
Луганська 53 52 52 52 
Львівська 63 61 62 60 
Миколаївська 59 55 55 52 
Одеська 66 64 65 65 
Полтавська 51 51 51 50 
Рівненська 53 51 51 47 
Сумська 57 53 53 53 
Тернопільська 57 52 51 52 
Харківська 78 77 79 77 
Херсонська 53 49 49 52 
Хмельницька 51 49 50 46 
Черкаська 51 49 48 47 
Чернівецька 53 51 52 54 
Чернігівська 50 48 48 47 
м. Київ 87 90 92 95 
м. Севастополь 75 72 71 70 

 
Таблиця А.2.4.8 

Індекси постіндустріальної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 2006 2009 2011 2013 
Україна 62 61 61 60 
Донецький 54 53 53 50 
Придніпровський 57 56 56 53 
Північно-Східний 63 62 63 61 
Центрально-Поліський 76 74 77 75 
Центрально-Поліський – лише області 50 49 50 48 
м. Київ 87 90 92 95 
Причорноморський 60 58 59 60 
Карпатський 56 54 54 55 
Подільський 52 49 50 51 
Західно-Поліський 52 49 50 50 
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Таблиця А.2.4.9 

Фази постіндустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2006 2009 2011 2013 
Україна 1 1 2 1 
АР Крим 2 2 2 2 
Вінницька 0 1 1 2 
Волинська 1 1 2 2 
Дніпропетровська 0 0 0 0 
Донецька 0 0 0 0 
Житомирська 1 1 1 1 
Закарпатська 1 1 2 2 
Запорізька 0 1 1 0 
Івано-Франківська 1 2 2 2 
Київська 1 2 2 2 
Кіровоградська 0 1 1 1 
Луганська 0 0 0 0 
Львівська 1 2 2 1 
Миколаївська 1 1 1 2 
Одеська 2 2 2 3 
Полтавська 0 1 0 0 
Рівненська 1 1 2 2 
Сумська 0 0 1 1 
Тернопільська 1 1 2 2 
Харківська 2 2 2 2 
Херсонська 1 1 1 2 
Хмельницька 1 1 2 2 
Черкаська 1 1 1 1 
Чернівецька 1 2 2 3 
Чернігівська 0 1 1 2 
м. Київ 3 3 3 3 
м. Севастополь 3 3 3 3 

 

Таблиця А.2.4.10 

Фази постіндустріальної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 2006 2009 2011 2013 
Україна 1 1 2 1 
Донецький 0 0 0 0 
Придніпровський 0 0 0 0 
Північно-Східний 1 1 1 1 
Центрально-Поліський 2 2 2 2 
Центрально-Поліський – лише області 1 1 1 1 
м. Київ 3 3 3 3 
Причорноморський 2 2 2 2 
Карпатський 2 2 2 2 
Подільський 1 1 1 2 
Західно-Поліський 1 1 1 2 
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Таблиця А.2.4.11 

Індекси груп індикаторів неоіндустріальної (інтегрованої) модернізації 

Регіони 
Економічні індикатори Соціальні індикатори Індикатори знань 

2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 
Україна 57 61 63 61 91 92 93 93 43 43 42 42 
АР Крим 64 68 69 67 90 90 91 90 25 23 22 22 
Вінницька 52 57 60 60 82 82 83 85 28 25 28 28 
Волинська 59 62 64 65 84 84 85 86 18 18 20 19 
Дніпропетровська 46 51 52 44 95 95 96 96 41 40 38 38 
Донецька 45 50 52 44 95 95 96 96 33 31 28 29 
Житомирська 52 56 60 59 85 85 86 88 20 19 20 20 
Закарпатська 61 62 64 64 80 80 80 79 14 14 16 15 
Запорізька 47 52 55 47 95 95 96 96 41 39 41 40 
Івано-Франківська 57 61 63 59 82 82 83 83 27 28 25 22 
Київська 55 63 66 62 85 86 87 89 18 18 19 19 
Кіровоградська 52 56 59 59 87 87 88 89 20 20 20 16 
Луганська 42 45 48 41 95 95 79 96 30 32 32 32 
Львівська 62 66 68 65 90 90 91 90 41 43 41 42 
Миколаївська 56 61 61 61 90 90 91 92 36 33 33 32 
Одеська 67 69 70 70 90 91 92 91 41 44 44 49 
Полтавська 44 48 50 48 87 87 88 90 31 31 30 30 
Рівненська 58 61 63 59 83 83 84 84 26 26 25 23 
Сумська 44 51 56 56 89 90 91 92 36 35 32 34 
Тернопільська 57 62 65 63 82 83 83 83 30 32 32 27 
Харківська 60 65 65 62 96 96 97 97 59 57 64 63 
Херсонська 55 58 59 60 88 88 89 89 25 25 24 23 
Хмельницька 56 60 63 61 84 84 85 87 22 25 24 22 
Черкаська 51 54 56 58 85 85 86 87 27 27 26 25 
Чернівецька 62 64 67 66 82 82 83 82 27 27 28 29 
Чернігівська 50 57 60 60 86 86 87 90 24 21 20 19 
м. Київ 71 75 76 78 97 97 98 98 73 77 81 87 
м. Севастополь 68 69 69 70 96 96 96 97 51 45 42 41 
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Таблиця А.2.4.12 

Індекси неоіндустріальної модернізації регіонів України 

Регіони 2006 2009 2011 2013 
Україна 64 65 66 65 
АР Крим 60 61 61 60 
Вінницька 54 55 57 58 
Волинська 54 55 57 57 
Дніпропетровська 61 62 62 59 
Донецька 57 58 59 56 
Житомирська 52 53 56 55 
Закарпатська 51 52 53 53 
Запорізька 61 62 64 61 
Івано-Франківська 55 57 57 55 
Київська 53 55 57 57 
Кіровоградська 53 54 56 55 
Луганська 56 57 53 57 
Львівська 64 66 67 66 
Миколаївська 61 61 62 62 
Одеська 66 68 68 70 
Полтавська 54 55 56 56 
Рівненська 56 57 57 55 
Сумська 57 59 60 61 
Тернопільська 57 59 60 58 
Харківська 72 73 75 74 
Херсонська 56 57 58 57 
Хмельницька 54 56 58 57 
Черкаська 54 56 56 57 
Чернівецька 57 58 59 59 
Чернігівська 53 55 56 57 
м. Київ 80 83 85 87 
м. Севастополь 72 70 69 69 

 
Таблиця А.2.4.13 

Індекси неоіндустріальної модернізації економічних районів України 

Економічні райони України 2006 2009 2011 2013 
Україна 64 65 66 65 
Донецький 55 57 60 62 
Придніпровський 58 60 63 64 
Північно-Східний 58 61 65 66 
Центрально-Поліський 69 71 73 74 
Центрально-Поліський – лише області 50 52 55 55 
м. Київ 80 83 85 85 
Причорноморський 60 62 63 65 
Карпатський 56 58 59 60 
Подільський 53 55 58 57 
Західно-Поліський 52 54 56 56 
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Таблиця Б.1.1.1 

Відомості щодо основних змін у законодавстві України, пов’язаних з формуванням  
фінансових результатів діяльності промислових підприємств 

Назва 
документа 

Нові 
елементи 

Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Національне по-
ложення (стан-
дарт) бухгалтер-
ського обліку 1 
"Загальні вимоги 
до фінансової 
звітності" 1 

Заміна декіль-
кох положень 
(стандартів) 
бухгалтер-
ського обліку 

Зменшення кількості нормативних 
документів має сприяти спро-
щенню ведення бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності 

Новий документ є менш деталізованим, ніж скасовані поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку. У перспективі та з 
урахуванням вітчизняних реалій це може спричинити різні тлу-
мачення того, що має включатися до позицій такої звітності, і 
призвести до накладання штрафів на підприємства та/або зро-
стання судових витрат на оскарження рішень контролюючих 
органів 

Закон України 
"Про внесення 
змін до Податко-
вого кодексу Ук-
раїни щодо тран-
сфертного ціноу-
творення"2 

Внесення змін 
у  
п. 14.1, ст. 39, 
п. 73.3, п. 75.1, 
п. 78.1, ст. 79, 
п. 188.1, під-
розділ 10 
"Інші перехі-
дні поло-
ження" Подат-
кового коде-
ксу України 

Прийняття Закону відповідає ци-
вілізованим правилам податкової 
політики та зарубіжному досвіду. 

Реалізація Закону має запобігати 
реалізації схем по ухилянню від 
сплати податків їх платниками, збі-
льшити державний контроль над 
ціноутворенням та отримання до-
даткових коштів до бюджету (за пі-
драхунками розробників цього за-
кону контроль держави над транс-
фертними цінами забезпечить над-
ходження до бюджету 0,5 млрд грн 
додаткових надходжень у 2013 р. і 
1,5 млрд грн – у 2014 р.)3 

 
 

Нечітким є формулювання пп. 39.2.1.2 Податкового кодексу 
України, затвердженого цим  законом (ставка податку на прибу-
ток (корпоративний податок) у країні реєстрації нерезидента з 
2014 р. – менше 13% або менше 17,1%), тобто контролюючі ор-
гани можуть накладати на підприємства штрафи, здійснювати 
позапланові перевірки, що може призвести до погіршення мож-
ливостей підприємством вести господарську діяльність.   

На відміну від зарубіжних країн в Україні державний конт-
роль поширюється як на підприємства, що здійснюють експор-
тно-імпортні операції, так і на підприємства, що здійснюють ви-
ключно операції на внутрішньому ринку, тобто має місце надмі-
рне регулювання з боку органів влади.  

За зазначеним законом контролювати планується лише опе-
рації з тими контрагентами, оборот з якими сягає 50 млн грн на 
рік. Але п. 39.4.7 Податкового кодексу України, затверджений 
цим законом, фактично нівелює цю норму і дозволяє централь-
ним органам виконавчої влади  висувати вимоги щодо подання 
звіту про контрольовані операції.  
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Закінчення табл. Б.1.1.1 
1 2 3 4 

   Категорію "пов'язані особи" можна трактувати досить ши-
роко, внаслідок чого контроль може поширитися на широке 
коле підприємств. Також, оскільки в законодавстві України за-
лишається таке поняття, як "звичайна ціна", наразі пов'язане з 
трансфертним ціноутворенням, це може призвести до додатко-
вих перевірок і штрафів за порушення норм законодавства 
щодо трансфертного ціноутворення.  

Необґрунтованим є встановлення штрафу в розмірі 5% від 
загальної суми контрольованих операцій (тобто від 2,5 млн 
грн), що свідчить не стільки про намагання запобігти реалізації 
шахрайських схем з ухилення від сплати податків та виводу ка-
піталів в офшорні зони, скільки про спробу поповнити бюджет. 
Для порівняння, в Російській Федерації штраф за ненадання до-
кументів щодо операцій, які підлягають контролю відповідно 
до законодавства про трансфертне ціноутворення, не переви-
щує $200 США (у перерахунку на російський рубль) 4. 

Джерела: 1. Міністерство фінансів України. Наказ «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності"» від 07 лютого 2013 р. № 73 // Офіційний вісник України.– 2013. – №19. – 19 бер. – С. 97. – Ст. 665. – Код акту 66132/2013. 
2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04 липня 2013 р. № 408-VII// Офіційний 
вісник  України. – 2013. – 16сер.– №60. – С. 82. – Ст. 2137. – Код акту 68134/2013. 
3. Шевчук А. Трансфертное ценообразование: Украина [Електронний ресурс] / О. Шевчук// Ліга. Блоги. – 20.11.2013. – Режим доступу: http://blog.li-

ga.net/user/oshevchuk/article/12805.aspx. – Дата останнього звернення 14.03.2014.  
4. Йовдий Д. Трансфертное ценообразование: есть ли у бизнеса повод для беспокойства? [[Електронний ресурс]]/ Д. Йовдий // ЮРЛИГА: правовое инфор-
мационное поле для бизнеса и юристов. – 10.10.2013. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/10/10/99272.htm. – Дата останнього звернення 
14.03.2014. 
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Таблиця Б.1.1.2 
Перелік судноремонтних та суднобудівельних підприємств 

Назва, рік за-
снування 

Виробничі потужності Виробничий потенціал Особливості 

1 2 3 4 
Миколаївсь-
кий суднобу-
дівний завод 
«Океан»,  
1951 р. 

Значний досвід у виробництві суден різного призначення і 
типів. Будує баржі, рятувальні буксири, лісовози, судна 
типу RO-RO, суховантажні судна, науково-дослідні судна, 
морські буксири, супертраулери, рибообробні бази, рефри-
жератори та нафторудовози 

Підприємство володіє потужним виробничим поте-
нціалом, що дозволяє виготовляти суднобудівну 
продукцію, яка відповідає міжнародним стандар-
там якості 

 

ВАТ "Севасто-
польський 
морський за-
вод», 1783 р. 

Основні напрямки діяльності: судноремонт, суднобуду-
вання; виробництво суднового і загальнопромислового 
устаткування; портова стивідорна діяльність; оздоровчий 
і туристський бізнес; послуги допоміжного характеру. 

  

ДП Суднобуді-
вельний завод 
ім. 61 кому-
нара,  
1788 р. 

Можливості підприємства дозволяють будувати сучасні, 
високоефективні і надійні судна всіх типів з вагою корпусу 
до 28 тис. т. Плавучий док в/п 7000 т дозволяє виконувати 
всі види ремонтних робіт для суден довжиною до 140 м 

Підприємство має значний виробничо-технічний 
потенціал для виконання замовлень щодо машино-
будівної частини, а також виготовлення виробів 
для атомних електростанцій. Загальна довжина 
причальних стінок, обладнаних всією необхідною 
інфраструктурою, складає 1 248 м, що дозволяє ве-
сти добудову одночасно не менше 10 суден 

Згідно з Указом Пре-
зидента України 
входить до СЕЗ «Ми-
колаїв», що передба-
чає захист інвести-
цій та податкові 
пільги 

«Чорноморсь-
кий суднобу-
дівний завод», 
1897 р. 

На заводі побудовано більше 1000 кораблів і суден різних 
типів і призначень: важкі авіаносні крейсери, траулери-ри-
бозаводи, танкери, буксири; також виконано ремонт бага-
тьох спеціалізованих судів, виготовлено десятки тисяч ма-
шин, механізмів, котлів, обладнання різного призначення 

Складські приміщення та підйомно-транспортне 
обладнання в припортовій зоні міста дозволяють 
забезпечувати зберігання і перевалку вантажів, а 
також відправку морським шляхом, залізничним і 
автомобільним транспортом. Компанія, будучи уні-
кальним підприємством суднобудівного і машино-
будівного типу, володіє великою автономністю і 
здатністю виконувати ремонт будь-якого, навіть 
найбільш специфічного, обладнання 

 

Суднобудів-
ний завод «За-
лив», 1938 р. 

Виробничі потужності включають: корпусообробне вироб-
ництво; складально-зварювальне виробництво; малярське 
виробництво; два горизонтальних стапеля для складання 
судів вагою до 5500 т, завдовжки до 150 м і шириною 22 м 
кожне; сухий док довжиною 360 м і шириною 60 м, оснаще-
ний двома козловими кранами в/п 320 т кожен і п'ятьма 

На заводі будувалися танкери, фрегати водотонна-
жністю 3300 т, бурові установки, несамохідні баржі, 
транспортні рефрижератори. Протягом останніх 
років основною продукцією заводу є танкери 
65 тис. DWT 
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Продовження табл. Б.1.1.2 
1 2 3 4 

 портальними кранами в/п 80 т кожний; дві глибоководні на-
бережні довжиною 278 і 240 м відповідно з двома кранами 
в/п 32 т і одним краном в/п 50 т; набережну довжиною 186 
м для розвантаження металу з кранами в/п 80 т; всі види ви-
робництв, необхідних для технологічного процесу будівниц-
тва та ремонту суден; власний порт, що забезпечує перева-
лку генеральних вантажів і має сертифікат для заходу інозе-
мних суден; власний ліцензійний склад і митних брокерів 

  

ПАТ Херсон-
ський судно-
будівний за-
вод 

На двох стапельних місцях, що забезпечують будівництво 
суден довжиною до 170 м і шириною до 26 м; на стапельних 
місцях у закритому двохпролітному елінгу забезпечують бу-
дівництво суден довжиною до 145 м, шириною до 33 м і спу-
сковою вагою до 8 тис. т. Судноремонт і модернізація суден. 
Добудова суден здійснюється з використанням добудовних 
набережних загальною довжиною 965 м, обладнаних кра-
нами вантажопідйомністю до 100 т. Вироби машинобуду-
вання: шлюпбалки, лебідки, кришки та двері суднові 

Суднобудування: танкери до 30 тис.  DWT, судна 
льодового класу, рудовози, контейнеровози, сухо-
вантажні судна багатоцільового призначення, бу-
рові судна 

 

ФСК «Море», 
1938 р. 

Спеціалізується на виробництві швидкісних кораблів і суден 
з динамічними принципами підтримки (на підводних кри-
лах, на повітряній подушці, глиссируючих), для берегової 
охорони, морської поліції, флоту, спорту та відпочинку 

  

Херсонський 
державний 
завод 
«Паллада»,  
1936 р. 

Побудований як підприємство з будівництва різного типу 
плавучих споруд, плавучих доків композитного типу різної 
підйомної сили. «Паллада» володіє технологією зрощування 
залізобетонних понтонів на плаву в морській воді із застосу-
ванням спеціального типу кесонів 

За час існування заводу побудовано близько 80 до-
ків, деякі з них унікальні і не мають аналогів у сві-
товому докобудуванні. Характеристики міцності 
доків дозволяють також робити в них розділку на 
металобрухт суден цивільного і військово-морсь-
кого флоту, включаючи судна спеціального приз-
начення та атомні підводні човни. Завод готовий 
прийняти замовлення на будівництво плавучих 
вітро-, електростанцій, причалів, підстав заглиб-
них бурових платформ, опріснювачів води, гара-
жів, готелів, ресторанів, сховищ та ін. 

 

Кілійський 
суднобуді-
вно-судноре-
монтний за-
вод, 1944 р. 

Будує судна річкового класу і класу «ріка-море» (баржі, тан-
кери, самохідні землевивозні шаланди, ліхтери, хімовози, ко-
нтейнеровози, яхти); ремонтує річкові і морські буксири, не-
самохідні й самохідні суховантажні і наливні судна 

Має практично все необхідне технологічне облад-
нання для ремонту флоту, спеціалізоване сучасне 
суднобудівне виробництво, висококваліфікова-
них фахівців 

У 1996 р. завод отри-
мав сертифікат німе-
цького Ллойда, а в 
2000 р. – сертифікат 
Бюро Верітас на право 
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Закінчення табл. Б.1.1.2 

1 2 3 4 

   виконання суднобу-
дівних робіт під їх на-
глядом 

ТОВ «Судно-
ремонтний 
завод» (ко-
лишній 
Азовський 
судноремо-
нтний за-
вод) 

Виконує весь комплекс судноремонтних і докових робіт, бу-
дує судна нафтосміттєзбиральники, виготовляє і відновлює 
запасні частини для суднових дизелів, випускає грейфери 
для переробки навалювальних вантажів 

Має причали загальною довжиною 1240 м , пор-
тальні крани в/п 40 т , плавучий док в/п 15000 т, 
плавучі крани в/п 60 і 140 т. Глибина біля причалів 
– від 6,5 до 8 м. Габарити суден, які докуються, до 
198х26 м. Причали заводу пристосовані і пропону-
ються партнерам для перевалки експортно-імпорт-
них генеральних і сипучих вантажів з продуктивні-
стю до 900 тис. т на рік. Територія СРЗ володіє роз-
виненою системою транспортних комунікацій і яв-
ляє собою велику транспортну розв'язку типу залі-
зничний-автомобільний-морський транспорт 

СРЗ є судноплавною 
компанією. Володіє 
трьома судами, отри-
маними від Азовсь-
кого морського паро-
плавства 

СРЗ «Пів-
денний Се-
вастополь» 

Спеціалізується на ремонті та модернізації морських торго-
вельних і риболовецьких суден, рекласифікації суден типу 
річка–море; надає послуги з технічного постачання судів, а 
також здійснює технічний менеджмент суден в експлуатації; 
повний комплекс добудови суден після поставки необладна-
них корпусів, а також переобладнання судів у пороми, здатні 
перевозити залізничні склади 

Має плавучий док вантажопідйомністю 8500 т, 
плавучий кран в/п 100 т. Довжина причальної лі-
нії становить понад 1000 м, а глибина акваторії 
біля берега – до 6 м. Причали обладнані чотирма 
портальними кранами в/п до 20 т 

 

ТОВ «Ар-
гоні» 

Спеціалізується на ремонті, модернізації та переобладнанні 
таких типів суден: «Сормовський», «Волго-Дон», «Волго-
Балт», «Волзький», «Омський», «Балтійський». Основні види 
виконуваних робіт: дефектування і ремонт корпусних конс-
трукцій (до 4 т на добу); очищення і забарвлення корпусів су-
дів; ремонт головних і допоміжних двигунів; ремонт допомі-
жних механізмів; ремонт і заміна трубопроводів та арматури; 
ремонт електрообладнання; митне оформлення 

Володіє двома базами в м. Севастополі і м. Херсоні. 
Докові роботи виконуються в орендованих судно-
підіймальних спорудах: у м. Севастополі: сухий 
док (LxBxH ) 173х26х9; плавучий док (LxB) 139х24. 
У м. Херсоні – горизонтальний сліп 

 

ПАТ «Мор-
ський індус-
тріальний 
комплекс», 
2004 р. 

Пропонує повний комплекс робіт і послуг з ремонту, техніч-
ного обслуговування, переобладнання, модернізації та доку-
вання суден усіх типів і призначень розмірами до Panamax 
size і до 60 000 DWT, а при ремонті на плаву – у причальних 
стінок – судів до 100 тис. DWT 

Одне з найбільших підприємств в Азово-Чорно-
морському регіоні, що спеціалізується у  сфері суд-
норемонтного і машинобудівного виробництва 

Засноване як новий 
власник технічних 
потужностей ВАТ 
«Севастопольський 
морський завод» 

Джерело: розробка ІПРЕЕД НАН України. 
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Таблиця Б.1.3.1 

 Структура трансграничного нанотехнологічного кластера 

Організація-
учасник 

Бєлгородсь-
кий держав-
ний універ-
ситет (Росія) 

Луганський НУ  
ім. Т. Шевченка 

Донецький ФТІ  
НАН України 

Південний фе-
деральний уні-
верситет (Ро-

сія) 

Донецький  
національний  
університет 

Інститут еконо-
міки промислово-
сті НАН України 

Підрозділи 

1. Фізичний 
факультет 
2. Центр 

нанострукту-
рних матеріа-
лів і покрит-

тів 
3. Бізнес-інку-

батор 

1. Кафедра фізики. 
2. Філія ДонФТІ 
3. Філія ІЕП 

4. Бізнес-інкуба-
тор (проект) 

1. Відділи: фізики ви-
соких тисків і перспе-
ктивних технологій; 
фізичного матеріало-
знавства; теорії маг-
нетизму й фазових 
переходів; низькоте-
мпературного магне-
тизму й радіоспект-
роскопії при високих 

тисках 

1. Інститут  
фізики 

1. Фізичний  
факультет 

1. Відділ проблем 
регуляторної  
політики та  
розвитку  

підприємництва 

Взаємодопов-
нююче  

устаткування 

Електронно-
скануючі й 
атомно-си-
лові мікрос-
копи та ін. 

1. Дифрактометр 
рентгенівський 

ДРОН-3.0 
2. Еліпсометр 

1. Установка PPMS-9 
2. Електронний мік-

роскоп АМ-200 
3. Пілотна лінія з ви-
робництва наномате-

ріалів та ін. 

  
Організаційне  
проектування 

Результати 
взаємодії в ра-
мках кластера 

Одержання і впровадження в промисловість нанопорошків, наноплівок і нанодатчиків різ-
них модифікацій 

Науково-методич-
ний супровід тра-

нсферу та  
комерціалізації  
технологій 

Джерело: розробка ІЕП НАН України 
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Таблиця Б.1.3.2 

Структура трансграничного кластера біотехнологій 

Організація-
учасник 

Бєлгородський 
державний  
університет 
( Росія ) 

Луганський НУ 
ім. Т. Шевченка 

Інститут невід-
кладної та від-
новлювальної 
хірургії ім.  
В.К. Гусака  

НАМН України 

Донецький 
державний 
медичний 
університет 

Луганський 
державний 
медичний  
університет 

Ростовський 
державний 
медичний  
університет 

(Росія) 

Інститут 
економіки 
промислово-
сті НАН Ук-

раїни 

Підрозділи 

1.Медичний  
факультет 
2.ННЦ «Нано-та 
субмолекулярні 
технології в хімії 
та біології». 
3.НДЛ профілак-
тичної та віднов-
лювальної  
медицини 

1. Кафедра анатомії  
та фізіології людини  
і тварин. 
2. Кафедра лабора-
торної діагностики 
3. Кафедра хімії та  
біохімії. 
4. Бізнес-інкубатор 
(проект) 

1. Центр стов-
бурових клітин 
2. Гематологіч-
ний центр 
 

Профільні 
факультети 
та кафедри 

Профільні фа-
культети та 
кафедри 

Профільні фа-
культети та 
кафедри 

1. Відділ про-
блем регуля-
торної полі-
тики та роз-
витку підп-
риємництва 

Взаємодопов-
нююче устат-

кування 

Люмінесцентні 
мікроскопи та ін. 

1.СО2 – інкубатор  
HF 151 UV 
2.Система для про-
ведення імунофер-
ментних досліджень  
GDG Start Fax 2100 
3. Мікроскоп інвер-
тований EZ – 135 
4. Мікроскоп елект-
ронний – АМ -200 
5. Спектрофотометр 
інфрачервоний 

1. Автоматич-
ний заморожу-
вач клітин 
2. Кріостати 
3. СО2 – інкуба-
тори та ін. 

1. Ламінарні 
шафи 
2. Проточний 
цитофлюе-
риметр 
3. Люмінес-
центний  
мікроскоп 

1.Мікроскоп 
люмінесцент-
ний Місros 
300MC 
2.СО2 – інкуба-
тор HF 151 UV. 
3. Мікроскоп 
Olympus 

1. Ламінарні 
шафи 
2. Проточний 
цитофлюери-
метр 
3. Люмінесце-
нтний мікро-
скоп 

Організа-
ційне проек-
тування 

Результати 
взаємодії  
в рамках  
кластера 

Дослідити на молекулярному та клітинному рівнях механізми дії різноманітних фа-
кторів на процеси проліферації та диференціювання мезенхімальних стовбурових 
клітин для підвищення їх життєздатності при трансплантації та розробка нових ме-
тодів лікування хворіб 

Науково-методичний су-
провід трансферу та комер-

ціалізації технологій 

Джерело: розробка ІЕП НАН України.  
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Таблиця Б.1.3.3 

Структура трансграничного IT-кластера  

Організа-
ція-учас-

ник 

Державний універси-
тет інформатики і шту-
чного інтелекту (м. До-

нецьк) 

Інститут про-
блем штучного 

інтелекту 
(м. Донецьк) 

Південний федеральний університет 

Харківський  
технічний  
університет  
радіоелект-

роніки 

Інститут еконо-
міки промисло-
вості НАН Укра-

їни 

Підроз-
діли 

1.Кафедра програм-
ного забезпечення ін-
формаційних систем 
2.Кафедра системного 
аналізу і моделювання 
3.Кафедра міжнародної 

економіки 
4.Кафедра економічної 

кібернетики 

Відділ мовних і 
зорових обра-
зів. Відділ робо-
тотехнічних си-
стем. Відділ біо-
фізичних дослі-
джень та ней-
рокомп’ютерів 

1. Таганрозький технологічний інсти-
тут ЮФУ (Росія) 

2. Науково-конструкторське бюро циф-
рової обробки сигналів  ЮФУ 

3. Науково-дослідний інститут багато-
процесорних систем ЮФУ 

Кафедра си-
стем штуч-
ного інтеле-

кту 

1. Відділ про-
блем регулятор-
ної політики та 
розвитку підп-
риємництва 

Взаємо-
допов-
нююче 
устатку-
вання 

1. Контроллер промис-
ловий Simatic 

2. Стенд з електроніки 
та мікросхемотехніки 

NI ELVIS 
 

1. Сервер, 20 
робочих стан-

цій. 
2 Радіотермо-
метр РТМ-01-

РЕС. 
3. Томограф 

1. 3шт. АРМ інженера-схемотехніка 
2. 3 шт. АРМ інженера-програміста 

3. Комплект випробувального облад-
нання для проведення досліджень  

і випробувань на ЕМС. 
4. Аналізатор логічний TLA5203B- 

1C-A1-L10 
5. Генератор сигналів довільної> 

форми Protek 93120 
6. Осцилограф цифровий з логічним 

аналізатором MSO 6054A > + Опція 8MH 
7. Апаратура рентген-контролю мон-

тажу мікросхем LINX ф. X-TEK 
> SYSTEMS 

 Організаційне 
проектування 

Резуль-
тати вза-
ємодії в 
рамках 
кластера 

Розробка програмного забезпечення, систем та засобів штучного інтелекту, автоматизації,  
телекомунікацій і захисту інформації для потреб виробництва, медицини та освіти 

Науково-методи-
чний супровід 

трансферу та ко-
мерціалізації те-

хнологій 

Джерело: розробка ІЕП НАН України 
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Таблиця Б.1.4.1 

Приклади реалізації механізмів ДПП бізнес-корпораціями в Україні 

Партнери 
Соціальні проекти 

Форма регулю-
вання взаємодії Бізнес Влада 

«ДТЕК»: 
ПАТ «ДТЕК Павлогра-
двугілля», ПАТ «ДТЕК 
Шахта Комсомолець 
Донбасу», 
ТОВ «Східенерго», 
ПАТ «ДТЕК Добро-
пільська ЦЗФ», ТОВ 
«Моспінське УПП», 
ПАТ «Дніпроенерго», 
ПАТ «Західенерго» 

Органи місцевого са-
моврядування 

Охорона здоров'я; 
енергоефективність; 
освіта; 
культура; 
спорт 

Декларація соці-
ального парт-
нерства 

Метінвест: 
МК «Азовсталь», ММК 
ім. Ілліча, Авдіївський 
коксохімічний завод, 
Харцизький трубний 
завод, 
Єнакіївський металу-
ргійний завод, 
ГЗКи 

Міські та районні ад-
міністрації 
м. Маріуполь, 
м. Харцизьк, 
м. Єнакієве, 
м. Макіївка, 
м. Авдіївка, 
м. Дзержинськ, 
м. Кривий Ріг, 
м. Краснодон 

Розвиток соціальної 
інфраструктури; 
культура і спорт; 
освіта 
 

Угоди про соціа-
льно-економічну 
співпрацю 

ВАТ «Мобільні теле-
системи» (МТС-Ук-
раїна), 
«ДТЕК» 

Міністерство охо-
рони здоров'я Укра-
їни 

«Мобільна меди-
цина» 

Меморандум про 
взаєморозуміння 

ВАТ «МТС-Україна» 
Міністерство освіти і 
науки України 

«Професіонали май-
бутнього» 

 

ВАТ «МТС-Україна», 
група «Вімм-Білль-
Данн Україна», 
ЗАТ «Київська Інвес-
тиційна Група», 
ТОВ «МЕТРО Кеш 
енд Керрі Україна» 

Міністерство освіти і 
науки України 

«Міжкорпоративний 
Університет» 

Меморандум 

Група компаній  
«НІКО» 

Міністерство охо-
рони здоров'я Укра-
їни 

«Точка Життя»  

Джерела: http://www.dtek.com/ru; http://www.metinvestholding.com/ru; http://www.arcelormittal.com/ 
kryviyrih/index.php?id=208; http://www.isd.com.ua/social-responsibility/local-communities/. 

http://www.dtek.com/ru
http://www.metinvestholding.com/ru
http://www.arcelormittal.com/kryviyrih/index.php?id=208
http://www.arcelormittal.com/kryviyrih/index.php?id=208
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Таблиця Б.1.4.2 
Зміст та результати соціальних проектів 

Компанії, 
що реалізу-
ють соціа-
льні прое-

кти 

Назва  
соціальних  
проектів 

Результати реалізації соціальних проектів 

Компанія 
«ДТЕК» 

«Телемеди-
цина» 

Жителі Ладижина (Вінницька область), Добропілля (Доне-
цька область), Свердловська (Луганська область), Павлограда 
(Дніпропетровська область) отримали безкоштовні консуль-
тації висококваліфікованих фахівців-медиків. 
Лікарі у режимі реального часу можуть консультуватися зі 
своїми колегами щодо тяжкохворих пацієнтів, без додатко-
вого транспортування проводити діагностику і лікувальні ма-
ніпуляції. 
У Бурштині Івано-Франківської області проведені перші ві-
деоконсультації за участю докторів Бурштинської міської лі-
карні і провідних фахівців Національного інституту серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 

 
«Енергоефекти-
вні школи» 

В 11 київських школах діти вивчали питання теплозбере-
ження не лише в теорії, але і на практиці, побували на екскур-
сії на київській ТЕЦ-6, створили власні проекти щодо підви-
щення енергоефективності шкіл. 
Розпочата реалізація проекту в 52 школах регіонів бізнесу 
«ДТЕК» 

 
«Створення 

Агентств місце-
вого розвитку» 

У 8 містах бізнесу «ДТЕК» створено Агентства місцевого роз-
витку (АМР)  та проведено навчання їх співробітників: АМР мі-
ста Добротвір (Львівська область) в 2013 році залучило 5 гра-
нтів на загальну суму 146 000 грн, провело майже 200 консу-
льтацій, АМР міста Ладижин (Вінницька область) провело 40 
консультацій 

 
«Місто своїми  

руками» 

Міні-гранти в розмірі до 20 тис. грн. кожен отримали 74 прое-
кти, які направлені на благоустрій прибудинкових територій, 
дитячих саів, шкіл, організацію дозвілля дітей і молоді. 

 
«Реформа місь-
кого теплоза-
безпечення» 

Проведено енергоаудити і підготовлено енергоплани міст 
Київ і Дніпропетровськ 

Компанія 
«Метін-
вест» 

«Здорове сере-
довище – 

справа кож-
ного» 

Реалізовано 37 екологічних проектів школярів з міст Донець-
кої, Луганської та Дніпропетровської областей, на які виді-
лено 740 тис. грн 

 "Еко -Дім" 
Проведена пропаганда раціонального використання води, 
енергії в школі і вдома 

 "Чисте місто Організовано заходи з благоустрою парків і вулиць 
 "Еко-Урок" Створено інтерактивні навчальні посібники 

 
«Розвиток ди-
тячо-юнацько-
го футболу» 

Проведена пропаганда здорового способу життя серед дітей 
та молоді. Річний бюджет становить близько 12 млн грн 

 
«Десант добрих 

справ» 

Взяли участь 1938 волонтерів, які виконали 862 добрих 
справи. Охоплено понад 3000 осіб і близько 100 соціальних ус-
танов та організацій. Кількість витрачених у ході акції волон-
терських годин – 18 973. Допомога у здійсненні акції надали 
69 партнерських організацій 

Джерела: http://www.dtek.com/ru; http://www.metinvestholding.com/ru. 

http://www.dtek.com/ru
http://www.metinvestholding.com/ru
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В.1. Машинобудування (розділи 26-30 за КВЕД-2010) 

За підсумками 2013 р. у машинобудівному комплексі України порівняно з відповід-
ним періодом 2012 р. спостерігалося істотне погіршення основних фінансово-економіч-
них показників: зниження індексу промислової продукції склало 7,2%, обсяги реалізова-
ної продукції зменшилися на 40,4 млрд грн (27,2%), обсяг капітальних інвестицій скоро-
тився майже на 1,5 млрд грн (19,5%), фінансовий результат до оподаткування впав на 
7,6 млрд грн (практично на 60%). При цьому найбільше падіння спостерігалося у вироб-
ництві транспортних засобів (табл. В.1). 

 
Таблиця B.1 

Основні показники розвитку машинобудування України у 2010-2013 рр. 

Показники 2010 2011 2012 2013 
Обсяги реалізованої продукції (у фактич-
них цінах), млн грн 

99270,5 133469,0 148533,1 108134,0 

Частка машинобудування у загальному 
обсязі реалізованої промислової продук-
ції, % 

9,3 10,0 10,2 9,8 

Індекси промислової продукції, % 136,1 117,2 94,0 86,8 
Фінансовий результат до оподаткування, 
млн грн 

6859,0 14637,6 13214,3 5581,9 

Рентабельність операційної діяльності,  % 7,0 9,3 10,6 7,0* 
Обсяг експорту машинобудівної продук-
ції, млн дол. США, у т. ч.: 

    

машини, обладнання та механізми; елект-
ротехнічне обладнання 

5670,4 6758,9 7026,7 6975,0 

засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 

3262,4 4854,8 5963,5 3344,0 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 252,3 281,5 296,5 296,3 
Обсяг імпорту машинобудівної продукції, 
млн дол. США, ут. ч.: 

    

машини, обладнання та механізми; елект-
ротехнічне обладнання 

8166,9 12795,1 13178,7 12470,1 

засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 

3664,3 6204,2 8067,0 5901,5 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 886,4 1047,0 1218,9 1094,3 

* Дані за 9 міс. 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Основними проблемами розвитку машинобудування в Україні є: 
суттєва технологічна відсталість виробничої  бази, особливо щодо випуску високоте-

хнологічної  продукції , значна зношеність основних фондів;  

низькии  рівень інноваціи ності виробництва;  

брак власних коштів для фінансування розвитку машинобудівних підприємств; 

недостатня ємність та незахищеність внутрішнього ринку машинобудівної  продук-
ції ; 

слабка диверсифікованість ринків збуту украї нської  машинобудівної  продукції ; 

відсутність державного замовлення на продукцію галузі; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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неконкурентоспроможність вітчизняної  техніки порівняно з імпортними анало-
гами, навіть такими, що були у використанні; 

недостатніи  попит на украї нську авіатехніку у зв’язку з відсутністю системи підтри-
мки (стимулювання) попиту на неї  (лізинг, субсидування, підтримка експорту, офсет); 

незначнии  обсяг участі вітчизняних машинобудівних підприємств у міжнародних 
проектах (наприклад, авіаціи них підприємств у міжнародних проектах), що ускладнює 
ї х доступ до сучасних технологіи  та принципів організації  бізнесу; 

значна залежність машинобудівних підприємств від галузеи , діяльність яких визна-
чається цінами та попитом на міжнародних сировинних ринках; 

невідповідність попиту та пропозиції  на робочу силу у машинобудуванні за профе-
сіи но-кваліфікаціи ними групами персоналу. 

Для вітчизняного машинобудування існують значні ризики у контексті підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС. Впровадження європейських технічних регламентів не матиме 
позитивного впливу на присутність української продукції машинобудування на ринках 
ЄС. Підприємства, які мають доступ до європейських ринків або бачили перспективи ви-
ходу на ці ринки, вже пройшли таку сертифікацію добровільно. 

Серед загроз варто відзначити, що українські підприємства не зможуть використо-
вувати матеріали, імпортовані з країн, де не діють стандарти ЄС. Підприємства-експор-
тери будуть змушені забезпечувати подвійну стандартизацію. Доступ українських підп-
риємств на традиційні зовнішні ринки збуту може бути ускладненим, бо нові ринки 
збуту не з’являться, а європейські виробники отримають привілейоване становище на 
внутрішньому українському ринку. 

Примусове впровадження європейських стандартів і технічних  регламентів у маши-
нобудуванні означає непродуктивні витрати коштів і зусиль, оскільки мова йде про ста-
ндарти і регламенти ринків, на яких вітчизняна продукція машинобудування не має пе-
рспектив. Крім того, виникає загроза втрати традиційних експортних ринків збуту і на-
віть місцевого ринку. 

Додатковою загрозою для машинобудування є погіршення стану вуглевидобувної 
галузі, а за нею і підприємств, що виробляють гірничошахтне обладнання для внутріш-
нього ринку. 

Враховуючи наявні проблеми в розвитку галузі та міжнародний досвід, можна виді-
лити такі пріоритети розвитку машинобудування України на середньострокову перспе-
ктиву: 

переорієнтація частини вивільнених потужностеи  підприємств важкого машинобу-
дування на виробництво обладнання для альтернативної  енергетики (вітрової , геотер-
мальної , приливної , сміттєпереробної ), агропромислового комплексу, ресурсозбере-
ження та підвищення енергоефективності технологіи ; 

пріоритетнии  розвиток технологіи  та устаткування для ядерної  енергетики, авіаціи -
ної  та космічної  промисловості, наи більш конкурентоспроможних напрямів мікроелек-
троніки, автомобілебудування, продукції  віи ськово-промислового комплексу (ВПК): ви-
сокоточних засобів ураження (а також засобів протидії  високоточніи  зброї ), засобів ра-
діолокації  та повітряно-віи ськової  оборони, радіоелектронного озброєння, спеціальної  
автомобільної  техніки, комплектуючих віи ськової  авіа- та морської  техніки; 

більш тісна співпраця «віи ськового» та цивільного машинобудування, використання 
наявних технологічних ноу-хау ВПК для аналогічних виробів в інших підгалузях маши-
нобудування, що може сприяти и ого інноваціи ніи  перебудові; 

міжнародне співробітництво у виготовленні трудо- та матеріалоємних окремих вуз-
лів і агрегатів для виробничих підприємств зарубіжних партнерів. 
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Найбільш доцільними напрямками й заходами державної політики щодо розвитку 
вітчизняного машинобудування є такі: 

стимулювання внутрішнього попиту на машинобудівну продукцію за допомогою по-
даткових інструментів регулювання зовнішньої  торгівлі (мають обмежении  вплив уна-
слідок необхідності виконання вимог СОТ), пільгових кредитів на придбання украї нсь-
кої  продукції , державних інвестиціи них програм; 

зміцнення інноваціи ного та науково-технологічного потенціалу галузі за рахунок 
внесення змін до Податкового кодексу Украї ни, що передбачають зменшення податку на 
прибуток підприємств машинобудівного комплексу, які вкладають кошти в інноваціи ну 
діяльність (зокрема, відповідно до розмірів витрат на НДДКР), звільнення від сплати вві-
зного мита та ПДВ устаткування, обладнання та комплектуючих, які не виробляються в 
Украї ні, але необхідні для технологічного переоснащення вітчизняних машинобудівних 
підприємств;  

організація презентаціи  для ознаи омлення представників промислових підприємств 
з розробками науково-дослідних установ, проведення досліджень на замовлення проми-
слового сектору, інформаціи на підтримка щодо здіи снення власних НДДКР та закупівлі 
результатів зовнішніх розробок; 

вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для машинобудування 
з урахуванням и ого реальних потреб та на замовлення самих машинобудівних підпри-
ємств, створення навчально-науково-виробничих комплексів на базі профільних вищих 
навчальних закладів галузі; 

стимулювання машинобудівних підприємств до забезпечення перекваліфікації  та на-
вчання працівників на виробництві з метою підвищення якісних характеристик і проду-
ктивності праці персоналу та попередження и ого  звільнення;  

вдосконалення системи взаємодії  підприємств машинобудівної  галузі з навчальними 
закладами на основі залучення підприємств до розробки системи кваліфікаціи них вимог 
та характеристик необхідних трудових ресурсів, а також програм і планів ї х підготовки 
відповідно до потреб виробництва; 

системнии  перегляд правил організації  проведення тендерів за рахунок забезпе-
чення рівних можливостеи  участі в тендерах всіх вітчизняних виробників, виключення 
корупціи ної  складової , підвищення об'єктивності критерії в вибору;  

активне лобіювання інтересів вітчизняних машинобудівників (насамперед, у рамках 
тендерних закупівель та інфраструктурних проектів), орієнтуючись на отримання куму-
лятивного ефекту для економіки, а не на мінімізацію поточних витрат. 

 

В.1.1. Особливості розвитку галузі суднобудування і судноремонту 

Відмінною рисою машинобудування приморських областей України є наявність зна-
чних виробничих потужностей з суднобудування і судноремонту (табл. Б.1.1.2 Додатка 
Б). 

Основними проблемами вітчизняного суднобудування і судноремонту є штучно ство-
рені неконкурентні позиції на світовому ринку суднобудування. Внаслідок реалізації не-
адекватного податкового та митного механізмів регулювання діяльності вітчизняного 
суднобудування українські підприємства не можуть конкурувати в ціновому сегменті не 
тільки з найбільш дешевими суднобудівними базами Китаю і Південної Кореї, але навіть 
і з найдорожчими – європейськими суднобудівними компаніями.  

Наявність мита та ПДВ на комплектуючі призводить до того, що фактично в Україні 
економічно доцільно проводити тільки корпуси суден з подальшою їх добудовою на за-
рубіжних верфях. Однак у цьому випадку ціна будівлі корпусу повинна бути дешевше на 
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вартість перегонки корпусу до місця добудови, що істотно знижує дохідну частину суд-
нобудування. У результаті практично всі суднобудівні підприємства мають заборгова-
ності по заробітній платі та перед державою, для погашення яких змушені поступово ро-
зпродавати свої виробничі фонди на злам. Проведена державою політика приватизації 
національного суднобудування є настільки безграмотною, що призводить до зворот-
ного ефекту. Так, наприклад, приватизація найбільшого у Європі Чорноморського суд-
нобудівного заводу була здійснена під інвестиційні зобов'язання всього в 19 млн дол. 
США. 

Порівняльні показники середнього виробітку на одного робітника в суднобудівній 
галузі по окремих країнах світу наведено у табл. В.2. 

 
Таблиця В.2 

Середня продуктивність праці на одного робітника, у DWT 

Країна 
Роки 

2010 2011 2012 2013 
Китай 110 160 200 220 
Японія 670 660 640 650 
Корея 540 510 500 450 
Україна Менш за 30 (розрахунки не проводилися) 

Джерело: за даними ІПРЕЕД НАН України. 

 
Неодноразові звернення в уряд з боку Асоціації суднобудівельників України спільно 

з НАН України (ІПРЕЕД) необхідних результатів не дали і навіть незважаючи на прийняті 
законодавчі акти про господарський експеримент у вітчизняному суднобудуванні на 
сьогоднішній день практично нічого не змінилося. Гальмується і прийняття Закону Ук-
раїни про Міжнародний реєстр суден України, у якому міститься розділ, що стосується 
нових економічних умов при будівництві суден в Україні. 

Проблеми вітчизняного судноремонту, яким сьогодні займаються в основному ті ж 
суднобудівні верфі, є аналогічними і стосуються ПДВ і митного збору на роботи та ком-
плектуючі. Однак до них додаються ще й проблеми митного оформлення ввезення в Ук-
раїну іноземних суден на період ремонту. 

 
В.2. Хімічна промисловість (розділ 20 за КВЕД-2010) 

У 2013 р. у хімічній промисловості України значно поглибилися спадні тенденції, що 
виникли у другій половині 2012 р. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  
обсяги реалізованої продукції скоротилися на 17,8%, індекс обороту становив 85,3%. 
Продовжилося прискорене падіння обсягів виробництва хімічної продукції – на 16,9%.  

Утім динаміка галузевого виробництва мала неоднорідний різновекторний харак-
тер. Найбільшого падіння зазнало виробництво основної хімічної продукції, добрив і 
азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 25,0%, у той 
час як виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, пар-
фумних і косметичних засобів показало впевнене зростання (на 9,6%).  

Висока питома вага основної хімії в об’ємних показниках і від’ємні фінансові резуль-
тати структуроутворюючих підприємств зумовили значну збитковість операційної дія-
льності галузі (-10,3 % за січень-вересень 2013 р.). 

У сфері зовнішньої торгівлі галузь також зазнала розвитку низки негативних явищ 
(додаток Д5). 



Додаток В 

 
175 

У цілому аналіз ключових показників розвитку галузі у 2013 р. (табл. B.3) дає підс-
тави говорити, що рецесивні процеси набули прискореного характеру, а в окремих сег-
ментах вже розгортається нова повномасштабна криза. 

 
Таблиця B.3 

Основні показники розвитку хімічної промисловості України у 2010-2013 рр.  

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Обсяги реалізованої продукції (у фактич-
них цінах),млн грн 

35503,0 57315,2 60011,1 49319,0 82,2 

Індекс обороту (реалізації) продукції 
(грудень до грудня попереднього року),  
% 

х 130,4 89,3 85,3 - 

Індекси промислової продукції,   % 126,6* 123,7 96,2 83,1 - 
Індекси цін виробників промислової про-
дукції, % 

113,5* 124,7* 107,3* 98,7 - 

Капітальні інвестиції, 
млн грн 

2401,4 2491,9 2538,4 2636,0 103,8 

Середньомісячна заробітна плата,  грн 2384 2931 3510 3630 103,4 
Фінансовий результат до оподаткування, 
млн грн 

-1174,8 118,0 -6313,7 -8196,3 129,8 

Рентабельність операційної діяльності, 
% 

-2,4 0,2 -8,0 -10,3** - 

Питома вага збиткових підприємств, % 39,6 36,8 36,4 41,0 - 

* Разом із виробництвом фармацевтичної продукції. 

** Дані за9 міс. 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Насамперед, мова йде про виробництво основної хімічної продукції, де обсяг реалі-
зації у 2013 р. знизився на 8,4 млрд грн. Це саме той сектор хімічної галузі, який стано-
вить основу виробничого й експортного потенціалу української хімії. Зазвичай головні 
проблеми цього сектору пов’язують зі звуженням платоспроможного внутрішнього по-
питу, нестабільністю кон’юнктури зовнішніх ринків та підвищенням цін на сировинно-
енергетичні ресурси (передусім, природний газ). Проте у 2013 р. ці фактори хоча й мали 
негативний характер, не чинили надзвичайного впливу і не могли навіть у сукупності із 
загальними рецесивними процесами в економіці зумовити таке «просідання» об’ємних 
показників розвитку галузі. 

Річ у тім, що впродовж 2010-2013 рр. основні тенденції розвитку хімії визначали по-
заекономічні фактори – процеси активного переформатування її інституційної струк-
тури, концентрації та консолідації ключових хімічних активів (насамперед, у складі хімі-
чного холдингу «OstChem Group»). Монополізації зазнали дві основні доходоутворюючі 
продуктові «гілки» – азотна й титанова. Так, ступінь монополізації підприємствами хол-
дингу виробництва аміаку становить 68%, аміачної селітри – 100%82. Зрозуміло, що саме 
раптова зупинка у вересні 2013 р. основних азотних підприємств та інші методи (не 
тільки економічної, але й політичної) конкурентної боротьби багато у чому і визначили 

                                                        
82 Розраховано за даними про обсяги виробництва за 2012 р. 
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негативні річні підсумки роботи галузі, яка стала заручником стратегічних і ситуатив-
них рішень однієї приватної бізнес-структури. 

Можна припустити, що в минулі роки, коли основу конкурентоспроможності хіміч-
них підприємств становила здатність власників забезпечити їх дешевими сировинними 
ресурсами, така ситуація була прийнятною з точки зору збереження виробничого поте-
нціалу і забезпечення стабільної роботи підприємств. До того ж консолідація активів і 
формування потужних вертикально інтегрованих структур є сучасним світовим трен-
дом розвитку хімічної промисловості. Проте зі зміною суспільно-політичної ситуації в 
Україні неминуче відбудеться й зміна умов і конфігурації бізнес-середовища. Тому ми-
нулі конкурентні переваги тепер можуть становити ключові загрози для системоутво-
рюючих підприємств галузі. 

За цих обставин першочергові заходи промислової політики у хімічній галузі в 
2014 р. мають бути пов’язані з визначенням державних пріоритетів у хімічному компле-
ксі, демонополізацією основних секторів і ринків, відновленням механізмів державного 
впливу на розвиток стратегічних підприємств і формуванням (переформатуванням) ве-
ртикально інтегрованих компаній за участю держави.  
 

В.3. Фармацевтична промисловість (розділ 21 за КВЕД) 

Фармацевтичний ринок України  – один з небагатьох, який демонстрував стабільне 
зростання. Збільшується не тільки споживання ліків, але і їх виробництво. Так, у 2013 р. 
виробництво фармацевтичної продукції зросло майже на 12% порівняно з попереднім 
періодом (табл. В.4) і склало 11721,3 млн грн. 

 

Таблиця В.4 

Динаміка виробництва фармацевтичної продукції в Україні 

Вид продукції 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Вітаміни, провітаміни та 
їх похідні,  т 

170 н/д 23,5 н/д - 

Антибіотики, т 518 285,3 163,0 157,6 96,7 
Препарати лікарські на основі 
антибіотиків, т 

1014 830 897,8 1050,4 117,0 

Препарати лікарські на основі 
гормонів, т 

104 105,2 113,8 129 113,3 

Інші лікарські препарати, тис. т 29,0 38,8 42,4 47,0 110,8 
Сироватки імунні та інші фракції 
крові, т 

21,3 н/д 19,6 н/д - 

Препарати контрастні для рент-
генівських досліджень, реак-
тиви діагностичні, т 

32,9 30,4 45,3 34,8 76,8 

Індекси виробництва фармацев-
тичної продукції, 
% до попереднього року 

134,8 98,6 107,2 111,8 - 

Джерело: Державна служба статистики України з урахуванням зміни офіційного курсу національної гро-

шової одиниці: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Особливістю промислової політики у фармацевтиці в 2013 р. було введення в дію За-
кону України «Про приєднання України до Конвенції про розробку Європейської фарма-
копеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї» (№ 5441-VI 
від 16 жовтня 2012 р.). Згідно з ним наша країна отримала статус члена Європейської 
фармакопейної комісії, а отже, для неї стали обов’язковими європейські стандарти яко-
сті лікарських засобів.  

Впровадженню європейських та світових стандартів у виробництві лікарських пре-
паратів, а також удосконаленню надання медичної допомоги населенню України мало 
сприяти реформування сфери охорони здоров’я, активна фаза якого прийшлася на 
2013 р. 

Слід зазначити, що запровадження нових механізмів гарантування якості медикаме-
нтів жорстко регламентує та забезпечує контроль за якістю, умовами виробництва, збе-
рігання та розповсюдження лікарських препаратів, що зробило фармацевтичний ринок 
України практично закритим для препаратів низької якості. 

Основними тенденціями розвитку фармацевтичної промисловості в 2013 р. були такі:  
значнии  вплив урядової  політики імпортозаміщення на розклад сил між фармацевтич-
ними компаніями, коли ринкова частка вітчизняних виробників суттєво зросла порів-
няно з часткою іноземних компаніи  (31% у 2013 р. проти 27% у 2011 р. у вартісному ви-
разі); 

посилення боротьби з контрабандою ліків та введення нових норм ї х сертифікації .  
Головним нововведенням 2013 р. стало обов’язкове маркування препаратів за стандар-
тами GMP (Good Manufacturing Practice – Належна виробнича практика), яке передбачає 
проходження спеціальної  сертифікації  виробничих потужностеи  усіма виробниками лі-
карських засобів. У результаті за 2013 р. кількість виробників на фармринку скоротилась 
на 23%. (Станом на 19 грудня 2013 р. до Державного реєстру лікарських засобів Украї ни 
МОЗ внесено інформаціи ні дані щодо 12973 медичних препаратів, з яких 3693 є вітчиз-
няними лікарськими засобами, а 9280 – зарубіжними); 

введення в дію з 01.12.2013 р. нових умов ліцензування імпорту. Серед основних ви-
мог до імпортерів фармацевтичної  продукції : запровадження імпортерами деталізова-
них операціи них процедур у рамках системи контролю якості, впровадження систем уп-
равління ризиками, здіи снення лабораторного аналізу імпортованих препаратів та пе-
реоформлення договірних взаємовідносин з іноземними виробниками і постачальни-
ками, контроль якості та ціноутворення лікарських препаратів. Деякі з цих вимог відте-
рміновані Державною службою Украї ни з лікарських засобів (наприклад, введення но-
рми про необхідність укладання угод або контрактів між ліцензіатом, володарем реєст-
раціи ного свідоцтва та виробником, яка потребуватиме додаткового обговорення з ім-
портерами). 

У найближчій перспективі на фармацевтичному ринку України слід очікувати прис-
корення процесів злиття та поглинань, які вже активізувалися у 2013 р. і призвели до 
скорочення кількості вітчизняних фармацевтичних підприємств (зараз в Україні працює 
114 фармпідприємств, що мають ліцензію на виробництво лікарських засобів, тоді як у 
2010 р. їх налічувалося 140).  

Введення в дію з 2013 р. Технічних регламентів, що передбачають проходження  
обов’язкової сертифікації якості усієї номенклатури медичних виробів, може призвести 
до значного скорочення їх на фармринку. Це доволі широкий перелік продукції – більш 
ніж 6 тис. позицій (імплантати, стимулятори серцевих м’язів, шприци, матеріали для 
протезування, контактні лінзи, памперси, жіночі прокладки тощо), а Україна може пок-
рити лише 600 найменувань із цього переліку. 

Розвиток фармацевтики в Україні, зокрема високотехнологічних її секторів (біофар-
мтехнології), у майбутньому залежатиме не тільки від інвестиційного фактора, але й 
стикнеться з проблемою відсутності професійних кадрів для вітчизняних фармвироб-
ництв. 



Додаток В 

 
178 

В4. Харчова промисловість (розділи 10-12 за КВЕД-2010) 

Харчова промисловість  входить у п’ятірку галузей з наповнення державного бю-
джету України і посідає друге місце після металургії та оброблення металу за обсягами 
виробництва продукції у структурі промисловості. У 2013 р. частка галузі в загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції сягнула 19,5%. Проте індекс продукції харчо-
вої промисловості за підсумками 2013 р. зменшився на 5,1% порівняно з попереднім ро-
ком (табл. В.5). Найбільше скорочення виробництва відбулося у виробництві цукру 
(58,9%), алкогольних та безалкогольних напоїв (91,5%), олії та тваринних жирів 
(92,6%), хліба та  хлібобулочних виробів (93,7%). Позитивну  динаміку в зазначений пе-
ріод продемонстрували виробництво чаю та кави (109,8%), м’яса та м’ясних продуктів 
(108,1%), готових кормів для тварин (107,3%) і перероблення та консервування риби, 
ракоподібних та молюсків (105,0%).  

 

Таблиця B.5 

Основні показники розвитку харчової промисловості України в 2010-2013 рр.  

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Обсяги реалізованої продукції  
(у фактичних цінах), млн грн 

193055,6 222387,8 254459,9 217163,0 85,3 

Індекси промислової продукції, 
% 

103,2 102,9 101,0 94,9 - 

Капітальні інвестиції, млн грн 7688,9 11984,3 11881,7 14454,1 121,7 
Фінансовий результат до опода-
ткування, млн грн 

4899,2 4772,4 10421,2 9135,1 87,7 

Рентабельність операційної дія-
льності,  % 

4,5 4,2 6,8 6,1* - 

Питома вага збиткових підпри-
ємств,  % 

39,7 40,5 35,7 38,3 - 

* Дані за9 міс. 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Серед основних факторів розвитку харчової промисловості України у 2013 р. можна 
виділити: зростання рівня внутрішнього споживчого попиту на харчові продукти; дис-
кримінаційні заходи російського уряду щодо українського експорту молокопереробної і 
кондитерської продукції; скорочення інвестиційної активності як вітчизняних, так і іно-
земних інвесторів унаслідок політичної кризи в країні та відповідно невизначеності пе-
рспектив розвитку. 

Крім того, проблемами сьогодення у розвитку харчової промисловості залишаються 
структурна розбалансованість галузі, посилення процесів міжгалузевої поляризації щодо 
технічного рівня основних засобів та їх зносу, цінові диспропорції, збиткова діяльність ок-
ремих підприємств, а також дефіцит кадрового забезпечення та професійної освіти. 

Основними стратегічними орієнтирами у подальшому розвитку харчової промисло-
вості мають стати: 

збільшення сировинної  бази за умов розвитку сільського господарства та раціона-
льного використання продовольчої  сировини; 

забезпечення потреб населення в основних продуктах продовольства на рівні нау-
ково обґрунтованих фізіологічних норм харчування; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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збільшення обсягів виробництва високоякісної  конкурентоспроможної  харчової  
продукції  широкого асортименту для максимального насичення внутрішнього продово-
льчого ринку та нарощування експортного потенціалу галузі; 

перехід до стратегії  інноваціи ного розвитку харчової  промисловості, здіи снення мо-
дернізації  галузі відповідно до новітніх досягнень науки і технологіи  та вимог світових 
стандартів; 

удосконалення системи професіи ного навчання, підготовки та перепідготовки висо-
кокваліфікованих кадрів для харчової  промисловості з метою задоволення потреб галузі 
у якісніи  робочіи  силі необхідного професіи но-кваліфікаціи ного рівня. 

 
В.5. Легка промисловість (розділи 13-15 за КВЕД-2010) 

У 2013 р. на стан легкої промисловості впливали в основному системні проблеми: 
високий рівень імпорту та тіньової економіки; занепад вітчизняної сировинної бази те-
кстильної промисловості; відсутність банківських кредитів під прийнятні відсотки; тех-
нічна та технологічна відсталість виробничої бази; низький рівень впровадження влас-
них розробок та ін.   

Протягом 2013 р. спостерігалося зниження основних фінансово-економічних показ-
ників розвитку галузі (табл. В.6); скоротилося виробництво багатьох видів продукції: 
взуття з верхом із шкіри натуральної, плащів, курток, накидок, пальт і напівпальт, кос-
тюмів чоловічих та хлопчачих, що пов’язано з насиченням ринку імпортною продукцією; 
продовжувалося зниження виробництва тканин внаслідок нестачі сировини.  

 

Таблиця B.6 

Основні показники розвитку легкої промисловості України в 2010-2013 рр.  

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Обсяги реалізованої продукції  
(у фактичних цінах), млн грн 

8425,4 9679,3 9867,1 8005,7 81,1 

Індекси промислової продукції, % 108,9 107,6 93,4 94,2 - 
Капітальні інвестиції, млн грн 379,8 431,1 369,7 396,8 107,3 
Фінансовий результат до оподат-
кування, млн грн 

69,9 262,8 125,4 109,1 87,0 

Рентабельність операційної дія-
льності,  % 

2,4 3,8 3,1 3,0* - 

Питома вага збиткових підпри-
ємств,   % 

37,1 31,9 42,5 41,8 - 

* Дані за9 міс. 2013 р. 

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
Спостерігалося скорочення сировинної бази текстильної промисловості та значна 

залежність галузі від імпортованої сировини: пряжі, бавовняних та сумішевих тканин, 
нетканих матеріалів, ниток синтетичних та штучних, вати, фурнітури, технічного обла-
днання, підошов, клеїв, що призводило до зростання витратності виробництва. 

На українському ринку одяг, що випускається вітчизняними підприємствами, зай-
має лише 15-20%; частка взуття становить до 25%. Потенційні резерви розвитку внут-
рішнього ринку вбачаються в державних закупівлях у національного виробника форме-
ного та спеціального одягу для стратегічно значимих сфер діяльності.  
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З 30.11.2013 р. було відмінено обов’язкову сертифікацію дитячого взуття в Україні, 
що означає, що торговельні організації не зобов’язані вимагати цей документ у вироб-
ника. Можна припустити, що це сприятиме зменшенню витрат добросовісних виробни-
ків взуття, позитивно позначаючись на конкурентоспроможності товарів.  

Науково-дослідною базою легкої промисловості України у 2013 р. був Київський на-
ціональний університет технологій та дизайну, що об’єднує низку навчально-наукових 
закладів. 

Зокрема, сприяти модернізації промислового виробництва на базі вітчизняних нау-
ково-технічних досягнень може реалізація деяких положень роботи «Поліфункціональні 
шкіряні та хутрові матеріали», що висувалася на присудження Державної премії України 
2013 р. в галузі науки і техніки. У ній, наприклад, запропоновано розроблення нових еко-
логічно орієнтованих технологій виробництва шкіри, які забезпечують формування 
комплексу поліпшених дубильних, гідрофобних, антибактеріальних властивостей, пок-
ращення експлуатаційних характеристик шкіри та хутра, прискорення процесу дуб-
лення.  

Однак у галузі необхідно вирішити комплекс завдань, до яких відносяться:  
створення рівних умов для конкуренції  вітчизняної  та імпортованої  продукції ;  

податкове та кредитне сприяння виробничим програмам імпортозаміщення;  

створення сприятливих умов для залучення інвестиціи , розвитку державно-приват-
ного партнерства, інтенсифікації  процесу розробки і впровадження нових технологіи  та 
прискорення ї х практичного використання;  

вдосконалення системи забезпечення виробництва якісними сировинними ресур-
сами;  

поглиблення рівня переробки лляної , вовняної  та шкіряної  сировини;  

реалізація потенціи них можливостеи  з виробництва хімічних ниток та волокон;  

створення науково-виробничих структур та кластерів на основі повного технологіч-
ного циклу;  

кадрове забезпечення виробництва.  

Також необхідно здійснювати моніторинг ефективності пільг для текстильної про-
мисловості, зокрема щодо звільнення від ПДВ операцій з імпорту необроблених шкір та 
звільнення від оподаткування прибутку підприємств легкої промисловості, що не вико-
ристовують давальницьку сировину. 

 

В.6. Деревообробна промисловість (розділ 16 за КВЕД-2010) 

Роль та значимість ринку деревини і виробів з деревини в розвитку національного 
господарства України визначається широким використанням цієї групи товарів у будів-
ництві, промисловості, транспорті, сільському й комунальному господарстві. В Україні 
виробляється понад 300 найменувань товарної продукції, яка постачається на внутріш-
ній і зовнішній ринки. 

Україна займає восьме місце у Європі (без урахування Росії) за загальною площею 
земель лісогосподарського призначення і лісів на інших категоріях земель(10,8 млн га) 
та загальним запасом деревини в лісах (1,8 млрд м3). Проте Україна все ж є лісодефіцит-
ною державою і має один з найнижчих показників лісистості – близько 15,7%, що вдвічі 
нижче, ніж у середньому в світі і майже втричі нижче, ніж у Європі. Крім того, ліси в Ук-
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раїні виконують насамперед екологічні функції і мають обмежене експлуатаційне зна-
чення. Майже в половині лісів промислові рубки взагалі заборонені, а більше 12% лісів є 
заповідниками 83. 

За даними Державної служби статистики України, протягом 2010-2013 рр. обсяг ре-
алізованої продукції деревообробної галузі стабільно зростав – із 7,4 млрд грн у 2010 р. 
до 9,3 млрд грн у 2013 р. У 2013 р. вітчизняна деревообробна галузь («виробництво де-
ревини та виробів з деревини, крім меблів») продемонструвала зростання на 10,7% по-
рівняно з 2012 р. за основними видами продукції, крім деревостружкових необроблених 
плит, де спостерігався спад виробництва на 12,5% (табл. В.7). 

  

Таблиця В.7 

Виробництво окремих видів продукції деревообробної промисловості 

Продукція 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Деревина, уздовж розпиляна чи розко-
лота, завтовшки більше 6 мм, млн м3 

1,7 1,9 1,3 1,4 107,7 

Фанера клеєна, тис. м3 145 169 167 179 107,2 
Плити деревостружкові необроблені, 
тис. ум. м3 

1471 1642 1629 1426 87,5 

Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, 
млн м2 

2,5 2,9 2,5 3,2 128,0 

Джерела: Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О.Г.  Осауленка]; Держ. служба статистики 
України. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. – С. 118; Статистичний бюлетень «Виробництво промислової про-
дукції за видами в Україні за січень-грудень 2012 року» / [Відп. за вип. Н.П. Троц]; Держ. служба статистики 
України. – К.: Держ. служба статистики України, 2013. – С. 69-70; Статистичний бюлетень «Виробництво 
промислової продукції за видами в Україні за січень-грудень 2013 року» / [Відп. за вип.  
Н.П. Троц]; Держ. служба статистики України. – К.: Держ. служба статистики України, 2014. – С. 54-56. 

 
Подальший розвиток деревообробної галузі вимагає вирішення таких завдань: 
удосконалення законодавства з метою поліпшення економічних взаємин держави і 

лісопромислових підприємств, заи нятих заготівлею і переробкою деревини; 

підвищення ефективності деревообробного виробництва за рахунок збалансова-
ного використання в лісових регіонах заготовлюваної  деревини, в тому числі з можли-
вим створенням нових підприємств з хімічної  та хіміко-механічної  переробки деревини; 

введення новітніх, менш енергоємних операціи , механізмів у процеси заготовки си-
ровини, що значно зменшить собівартість деревини; 

зниження енергоємності лісопромислового виробництва за рахунок одержання ене-
ргії  з відновлюваних деревних джерел;  

удосконалення державної  системи обліку деревини, забезпечення повного і достовір-
ного обліку обсягів заготовленої  деревини та ї ї  споживання в різних сферах економіки; 

формування умов для реалізації  існуючих інвестиціи них проектів, спрямованих на 
істотну зміну структури виробництва і підвищення конкурентоспроможності продукції  
деревообробних підприємств. 

  

                                                        

83 Деревообробна галузь мовою цифр [Електронний ресурс] // Деревообробник – 2011. – 1 вер. –  
Режим доступу: http://www.derevo.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=87. 
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В.7. Целюлозно-паперова промисловість (розділи 17-18 за КВЕД-2010) 

Ефективність деревообробного комплексу значною мірою визначає розвиток целю-
лозно-паперової промисловості. Це зумовлено низкою факторів. По-перше, на підприєм-
ствах галузі можна переробити деревину будь-яких порід, включаючи листяну і низько-
якісну, а також деревні відходи, що набуває особливого значення у зв’язку з розвитком 
нових технологій, створенням лісопереробки найближчого майбутнього, так званої біо-
індустрії. По-друге, продукція галузі має стійкий попит на внутрішньому й зовнішньому 
ринках. По-третє, практика зарубіжних країн свідчить, що найбільший прибуток у роз-
рахунку на 1 м3 переробленої деревини досягається саме у целюлозно-паперовій промис-
ловості. Крім того, розвиненість ринку паперової маси, паперу та картону, зокрема обсяги 
споживання продукції целюлозно-паперової промисловості, виступають індикатором со-
ціального рівня суспільства (так, у Бельгії середньодушове споживання продукції целю-
лозно-паперової промисловості в 11 разів вище, ніж в Україні). 

На внутрішньому ринку паперової маси, паперу та картону працює близько сотні ві-
тчизняних підприємств, а загальна встановлена потужність паперо- та картоноробних 
машин в Україні складає близько 1 млн т паперу і картону на рік. Ця промислова галузь  
виробляє більше 150 видів продукції, але задовольняє потреби держави і населення 
менше ніж на 60%. 

В Україні в 2013 р. було виготовлено 681,4 тис. т паперу та картону. Однак цей пока-
зник є набагато нижчим, ніж у розвинених країнах світу. Так, виробництво паперу і кар-
тону в інших країнах становило: США – 83 млн т; Китай – 55 млн т; Японія – 31 млн т; 
Німеччина – 21 млн т; Канада – 19 млн т; Фінляндія – 12 млн т; Франція та Італія – по 
10 млн т; Росія – 7 млн т. 

Хоча галузь займає у структурі ВВП менше 1%, вона демонструє стабільне зростання. 
Обсяг реалізованої продукції в 2013 р. становив 16586,3 млн грн., що в 1,3 раза 
більше, ніж у 2010 р. Протягом 2010-2013 рр. розвиток целюлозно-паперової промисло-
вості характеризувався щорічним нарощуванням темпів виробництва основних видів 
продукції. Зокрема, за цей період виробництво паперу побутового та санітарно-гігієніч-
ного призначення зросло на 14%, паперу та картону спеціального некрейдованого та па-
перу сигаретного, не розрізаного за розмірами – в 1,3 раза; шпалер та аналогічного пок-
риття з паперу – в 1,2 раза. Проте відмічається скорочення в 1,2 раза виробництва зоши-
тів (табл. В.8). 

У 2013 р. середньодушове споживання продукції целюлозно-паперової промислово-
сті в Україні не перевищувало 30 кг/рік, що на порядок нижче від середньоєвропейсь-
кого. Так, у країнах Західної Європи, США, Канаді, Японії воно становить понад 
200 кг/рік. У Європі найвищі показники мають: Бельгія – 333,7 кг/рік, Фінляндія – 333,4 , 
Швеція – 268,0, Данія – 233,8, Великобританія – 208,8 кг/рік.  

Для забезпечення розвитку внутрішнього ринку паперової маси, паперу та картону, 
відповідно до внутрішніх потреб і орієнтуючись на імпортозаміщення, необхідно здійс-
нити такі заходи: 

модернізувати та реконструювати вітчизняні підприємства з метою підвищення  
технологічного рівня виробництва та якості продукції , а також впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологіи ; 

сприяти поширенню застосування однолітніх рослин і відходів перероблення сільсь-
когосподарської  продукції  (отриманню з них волокнистих напівфабрикатів – целюлози і 
хіміко-термомеханічної  маси із застосуванням сучасних прогресивних досягнень науки і 
техніки), що дозволить зменшити гостроту проблеми сировинного забезпечення; 
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Таблиця В.8 

Виробництво окремих видів продукції целюлозно-паперової промисловості 

Продукція 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Папір та картон для графічних робіт не-
крейдовані, тис. т 

35,3 33,4 17,8 13,7 77,0 

Папір побутового та санітарно-гігієнічного 
призначення, тис. т 

126 131 138 144 104,3 

Папір та картон спеціальні некрейдовані; 
папір сигаретний, не розрізаний за розмі-
рами, тис. т 

431 497 504 533 105,8 

Коробки, ящики та сумки з гофрованих па-
перу та картону, млн м2 

867 875 907 961 106,0 

Шпалери та аналогічні покриття з паперу, 
млн ум. кусків 

180 187 189 185 97,9 

Зошити, млн шт. 423 385 366 377 103,0 

Джерела: Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]; Держ. служба статистики 
України. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. – С. 118-119., Статистичний щорічник України за 2012 рік / [за ред. 
О.Г. Осауленка]; Держ. служба статистики України. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – С. 114.; Статистичний 
бюлетень «Виробництво промислової продукції за видами в Україні» за 2013 р. – К.: ТОВ «Август Трейд», 
2014. – С. 59-60. 

 
підвищити якість паперу шляхом виготовлення паперу масою 48 г/м2 з комплексом 

властивостеи , що відповідають якості 80 або 100-грамовому паперу, на основі якого мо-
жна збільшити вихід готової  друкованої  продукції  у 1,5–2 рази, при цьому також знижу-
ється маса друкованої  продукції  і відповідно помітно зменшуються витрати на ї ї  транс-
портування і зберігання; 

освої ти виробництво паперу для друкування продукції ; 

розробити і впровадити у виробництво клеї в, які б відповідали вимогам і нормам 
для забезпечення необхідного ступеня проклеювання паперу (картону) та високої  адге-
зії  до поверхонь, що склеюються, повної  відсутності токсичності та безпеки застосу-
вання; 

розширити виробництво матеріалів медичного призначення на основі целюлозних 
видів паперу і картону. 

 
В.8. Виробництво будівельних матеріалів (розділ 23 за КВЕД-2010) 

Основним фактором впливу на розвиток виробництва будівельних матеріалів є об-
сяг виконаних будівельних робіт, який за результатами 2013 р. склав 61242,9 млн грн, 
або 86% до 2012 р. Падіння обсягів нежитлового будівництва та об’єктів інженерно-тра-
нспортної інфраструктури, яке спостерігалося в 2013 р., спричинило також і скорочення 
виробництва деяких будівельних матеріалів в Україні (табл. В.9). 

За даними Держстату України в 2013 р. скоротилися обсяги виробництва будівель-
них матеріалів за такими видами (% до попереднього періоду): бетонів та будівельних 
сумішей (сухих) – на 14,6%; вапна – на 13,6%; шиферу, листів гофрованих та інших виро-
бів з азбестоцементу – на 9,1%; плиток та плит керамічних – на 5,6%; збірних елементів 
конструкцій з бетону, цементу, штучного каменю – на 10,9%; плит, плиток, черепиці та 
інших виробів з бетону, цементу, штучного каменю – на 5,3%; цементу – на 0,5%; цегли 
керамічної будівельної невогнетривкої – на 10,8%.  
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Таблиця В.9 

Виробництво будівельних матеріалів в Україні 

Види продукції 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2012, % 
Плитки та плити, керамічні, тис. м2 51,9 60,5 62,2 58,7 94,4 
Цегла невогнетривка керамічна будіве-
льна, млн шт. умов. цегли 

1017 1164 1026 915,3 89,2 

Цемент, тис. т 9,5 10,6 9,8 9,75 99,5 
Вапно, тис. т 4241 4488 4415 3813,4 86,4 
Блоки та цегла з цементу, штучного ка-
меню чи бетону для будівництва, млн 
шт. умов. цегли 

1297 1430 1455 1382,4 95,0 

Елементи конструкцій збірні для будів-
ництва з цементу, бетону чи штучного 
каменю, тис. м3 

1901 2258 2082 1856,1 89,1 

Листи гофровані, шифер та аналогічні 
вироби з азбестоцементу, 
млн умов. плит 

450 397 330 300 90,9 

Вироби з асфальту та аналогічного мате-
ріалу в рулонах, млн м2 

45,3 42,6 29,0 28,5 98,3 

Шлаковата, вата мінеральна, силікатна 
та вати мінеральні подібні, тис. м3 

966 1597 1969 2058,7 104,5 

Джерело: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 
Водночас у цей період зросли обсяги виробництва скла листового гранованого, гну-

того, гравірованого, не встановленого в оправу або раму, – на 38,3%; шлаковати, мінера-
льної вати силікатної та інших мінеральних ват – на 4,5%; гіпсових сумішей – на 4,6%; 
виробів керамічних санітарно-технічного призначення – на 2,6%. Така ситуація спричи-
нена, насамперед, загальною негативною кон’юнктурою зовнішніх ринків, посиленням 
тенденцій виходу з ринку іноземних інвесторів, бюджетним  недофінансуванням галузі 
(загальний обсяг капітальних інвестицій у будівництво у 2013 р. склав 43,4 млрд грн, що 
на 4,3% менше, ніж у 2012 р.).  

Слід зазначити, що збільшення обсягів підрядних робіт у будівельній галузі та зрос-
тання темпів виробництва будівельних матеріалів багато в чому залежить від систем-
ного впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з модернізації та розвитку  
підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ), спрямованих на ресурсо- та 
енергозбереження, реалізація яких може сприяти забезпеченню відновлення інфрастру-
ктури за рахунок залучення фінансових коштів підприємців та інвесторів. 

Перспективними заходами з розвитку будівництва та промисловості будівельних 
матеріалів можна виділити:  

забезпечення сучасної  дієздатної  науково-технічної  бази для вирішення поточних та 
перспективних завдань галузі;  

забезпечення дієвого державного нагляду за якістю продукції , проведення переві-
рок щодо вимог якості та безпечності будівельних матеріалів, конструкціи , будівельних 
сумішеи  тощо, врегулювання законодавством процедури відповідальності виробника і 
продавця;  

продовження роботи над реалізацією масштабного проекту зі зменшення енерго-
споживання у будівництві;  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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забезпечення імплементації  положень Закону Украї ни «Про регулювання містобуді-
вної  діяльності» (№ 3038-VI від 17.02.2011 р.) щодо затвердження порядку відрахувань 
на розвиток інженерно-транспортної  інфраструктури, запровадження ефективних фі-
нансово-кредитних механізмів для залучення програм розвитку будівництва (як вітчи-
зняними, так і іноземними компаніями) та и ого стимулювання на засадах державно-при-
ватного партнерства (ДПП), реалізації  механізмів спрощення умов для залучення інвес-
тиціи  на будівельнии  ринок краї ни;  

запровадження чітких механізмів відповідальності суб’єктів будівельної  діяльності 
за надані товари, роботи та послуги на будівельному ринку. 
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Д1. Металургійна галузь 

У 2013 р., як і у попередні роки, одним з основних експортерів України була металу-
ргійна галузь – на її продукцію приходилося майже 30% усього товарного експорту. 

Порівняно з 2012 р. загальний обсяг експорту металопродукції виріс менше ніж на 
4% у натуральному виразі та збільшився майже на 8% у вартісному (табл. Д1). 

Товарна структура експорту в минулому році практично не змінилася порівняно з 
2010-2012 рр. як у натуральному, так і у вартісному виразі (табл. А.1.18-А.1.19 Додатка 
А). Найбільшу частку поставок на зовнішні ринки займала низькотехнологічна продук-
ція з низькою доданою вартістю: напівфабрикати з вуглецевої сталі (більше 40% у нату-
ральному виразі та 30% у вартісному), плоский прокат з нелегованої сталі без покриття 
(майже 20 та 13%), прутки та бруски з вуглецевої сталі (майже 15 та 9%) та чавун (майже 
9 і 5%). 

 
Таблиця Д1 

Динаміка експорту металопродукції з України* 

Показники 2010 2011 2012 2013 2013/2012, % 
Обсяг експорту металопродукції  
в натуральному виразі, млн т 

27,1 27,8 25,8 26,7 103,5 

Обсяг експорту металопродукції  
у вартісному виразі, млрд дол. 

14,7 18,6 15,6 16,8 107,7 

* Без урахування трубної продукції. 

Джерело:Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу в 2010-2013 рр. [Електронний ресурс] / 

Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

Зміни спостерігалися головним чином у географічній структурі експорту металоп-
родукції (табл. А.1.16-А.1.17 додатка А), де в 2013 р. відбулося збільшення питомої ваги 
європейських та африканських країн (приблизно на 5% по кожному напрямку) та змен-
шення частки Азії майже на 10%. Темпи зростання експортних поставок вітчизняних ме-
талургів теж відповідали вказаним тенденціям: експорт до Європи та Африки збільши-
вся відповідно на 27 та 45%, а поставки до Азії – скоротилися на 14%. 

 
Д2. Машинобудування 

Продукція галузі займає суттєве місце в товарній структурі зовнішньої торгівлі Ук-
раїни. На її частку припадає 16,8% експорту і 25,3% товарного імпорту (табл. Д2, дані за 
2013 р.).  

Найбільш ємними позиціями у зовнішній торгівлі продукцією машинобудування є 
товарні групи за кодом 84 – реактори ядерні, котли, машини та 85 – електричні машини. 
Їх частка в структурі експорту машинобудівної продукції складає відповідно 36,2 і 29,5% 
(разом 65,7%), а в структурі імпорту – 35,5 і 28,6% (разом 64,1%). Але низький техноло-
гічний рівень вітчизняної продукції машинобудування призводить до таких негативних 
наслідків: 

висока залежність національної  економіки від імпорту високотехнологічної  продук-
ції  машинобудування (коефіцієнт покриття імпорту експортом становить лише 0,54, а 
від'ємне сальдо зовнішньої  торгівлі – 8,8 млрд дол. США (2013 р.); 

основнии  експорт вітчизняної  продукції  машинобудування, як менш технологічнии , 
и де до краї н СНД (65,6%), тоді як імпорт надходить переважно з краї н ЄС (44,3%) і третіх 
краї н (39,3%). 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/e_iovt/e_iovt_0507.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Д2 
Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України продукцією  

машинобудування 

Показники 

Всього У тому числі до країн 
млн 
дол 
США 

% 
СНД ЄС інших країн 

млн 
дол США 

% 
млн 

дол США 
% 

млн 
дол США 

% 

 2011 
Експорт 11802,4 100 8661,5 73,4 2097,6 17,8 1043,4 8,8 
Імпорт 19850,3 100 3559,5 17,9 9265,5 46,7 7025,4 35,4 
Сальдо -8047,9  5102,0  -7167,9  -5982,0  
 2012 
Експорт 13286,6 100 9188,7 69,2 2538,3 19,1 1559,6 11,7 
Імпорт 22464,6 100 3568,2 15,9 9386,3 41,8 9510,1 42,3 
Сальдо -9178,0  5620,5  -6848,0  -7950,5  
 2013 
Експорт 10615,3 100 6960,5 65,6 2163,6 20,4 1491,2 14,0 
Імпорт 19465,8 100 3202,6 16,4 8614,5 44,3 7648,7 39,3 
Сальдо -8850,5  3757,9  -6450,9  -6157,5  

Джерело: Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Оскільки Україна традиційно була щільно інтегрована до економічного простору 
СНД процеси промислової кооперації значною мірою залежать як від економічних тен-
денцій, так і від політичного клімату, що складається в цьому регіоні. Останнім часом 
Україна отримує негативний вплив від партнерства з країнами СНД. Така тенденція 
склалася під дією трьох факторів, а саме: циклічного спаду економічного розвитку в кра-
їнах СНД; проведення ними політики імпортозаміщення та через економічний тиск на 
Україну за її євроінтеграційні уподобання. Український експорт до країн СНД за 2011-
2013 рр. скоротився  майже на 15%, у тому числі продукції машинобудування, частка 
якої в загальному експорті складає майже третину, – на 20%. 

Оцінюючи тенденції зовнішньої торгівлі, що склалися останніми роками, та харак-
тер чинників, які закладаються в основу економічної політики Росії на перспективу, є 
підстави вважати, що показники зовнішньої торгівлі України з країнами СНД будуть по-
гіршуватися, особливо щодо продукції машинобудування. 

Для стабілізації зовнішньоекономічної діяльності Україна має проводити більш ді-
єву, гнучку та збалансовану зовнішню політику з усіма потенційними партнерами як на 
сході, так і на заході, формуючи одночасно більш сприятливу структуру зовнішньоеко-
номічних зв’язків з мінімізацією від'ємного сальдо. 

 
Д3. Приладобудування 

Приладобудування в Україні (Група 90 за УКТЗЕД) характеризується високою зовні-
шньою залежністю – імпорт цієї продукції у три рази перевищує експорт (табл. Д3). 

Особлива залежність існує від поставок з ЄС та інших країн світу (передусім азійсь-
ких), імпорт з яких перевищує експорт відповідно у 8,7 і 8,5 раза. Внаслідок цього сальдо 
зовнішньої торгівлі за цими групами країн є від’ємним. Разом з тим продукція вітчизня-
ного приладобудування користується попитом у країнах СНД, що забезпечує Україні на 
цьому ринку статус нетто-експортера та позитивне торговельне сальдо.  
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Д3 

Основні показники зовнішньої торгівлі продукцією приладобудування в Україні, 
млн дол. 

Регіони 
Експорт Імпорт Сальдо 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Країни СНД 161,7 186,7 178,3 156,6 159,8 105,0 5,1 26,9 73,3 

Країни ЄС 55,9 40,6 50,3 546,2 471,5 437,0 -490,2 -431,0 -386,7 

Інші країни 70,2 66,6 60,7 441,9 555,7 516,1 -371,7 -489,1 -455,4 

Усі країни 278,2 292,9 273,5 1019,1 1187,0 811,6 -740,9 -894,2 -538,1 

Джерело: Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2011-2013 рр. – Державна служба статистики 
України: http://www. ukrstat.gov.ua. 

 
Географічна структура зовнішнього попиту на продукцію вітчизняного приладобу-

дування розподіляється нерівномірно по країнах світу. Основна його частина припадає 
на країни СНД (на ринках яких реалізується 58-65% від сукупного експорту), менша ча-
стина – на ЄС (до 20%) і решту країн світу (до 25%).  

Проте в цілому експортний потенціал приладобудівної галузі України майже не роз-
вивається. Про це свідчить динаміка експорту зазначеної продукції (в 2013 р. експорт 
скоротився більше ніж на 7% порівняно з 2012 р.), а також його товарна структура. 

Найбільша частка в обсязі українського експорту припадає на «Прилади та апарати 
для автоматичного регулювання або керування» (код 9032),  «Контрольні або вимірю-
вальні прилади, пристрої та машини» (код 9031), «Осцилоскопи, спектроаналiзатори та 
інші прилади i апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами» 
(код 9030). Абсолютні обсяги експорту зазначених товарних груп становили у 2012 р. 
відповідно 132,9, 76,1 та 26,2 млн дол., що в сумі складає понад 80% від сукупного експо-
рту продукції приладобудування.  

Натомість основними постачальниками продукції приладобудування до України ви-
ступають країни ЄС та інші країни світу, які забезпечують відповідно 40-54% і 43-65% 
від сукупного імпорту. У країнах СНД Україна закуповує невелику частину приладобуді-
вної продукції (до 15%) через її невисоку якість. 

Підвищений попит Україна пред’являє передусім на високотехнологічні «Прилади 
та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, 
включаючи сцинтографiчну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру» (код 9018) 
та «Апаратуру, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнюван-
ня, призначену або не призначену для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ве-
теринарного використання» (код 9022). Імпорт цих товарів становив відповідно 510,1 
та 231,8 млн дол., що складає 62,5% від сукупного обсягу 2012 р. 

Останнім часом імпорт продукції приладобудування має тенденцію до скорочення. 
Особливо помітно зменшилася у 2013 р. закупівля в країнах СНД – на 33%, тоді як у кра-
їнах ЄС та інших країнах світу – лише на 7%. Зазначене свідчить про посилення геогра-
фічної диференціації експортно-імпортних відносин України за цією групою промисло-
вої продукції. 
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Д4. Оборонно-промисловий комплекс 

Оборонно-промисловий комплекс України посідає значне місце в світовому експорті 
озброєння та військової техніки (ОВТ). Частка українського експорту протягом 2010–
2013 рр. коливалася в межах 1,7-2,0%. У загальному експорті високотехнологічної про-
дукції України за 2010-2013 рр. частка експорту продукції військового призначення та 
подвійного використання коливалась в межах 11–14%. 

2013 р. для ОПК був рекордним за динамікою зростання обсягів експорту. Фахівці 
Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння оцінюють його на рівні 27-28%, тоді 
як загальні  обсяги експорту досягли 1,8-1,9 млрд дол. США 

Сьогодні експорт ОВТ характеризується економічними відносинами з 80 країнами 
світу. Насамперед це країни СНД (на них припадає 25% експорту), азіатські (відповідно 
45%), африканські країни (20%), деякі країни американського континенту (4%). У 
2013 р. зріс експорт до країн Європи з 2 до 6%. 

В експорті домінують нові ОВТ, причому істотно зросла частка кінцевих зразків 
озброєнь і військової техніки: з 4-6% до 12%. Стабільно вагомими зберігаються обсяги 
послуг (ремонт і модернізація ОВТ), які становлять не менше 15% усіх обсягів збройо-
вого експорту країни. Розширення номенклатури нових ОВТ сталося завдяки ефектив-
ному використанню обігових засобів та співпраці з іноземними замовниками. 

Світовий ринок озброєння все більше орієнтується на закупівлю ефективних техно-
логічних рішень, спільну розробку ОВТ. Передача технологій сьогодні стає невід'ємною 
частиною більшості збройових контрактів. У 2013 р. за цією схемою працювало ФСК 
«Море» з Китаєм. Стабільною є тенденція до спільної розробки та постачання на ринки 
третіх країн ОВТ. Таку діяльність проводили КБ «Луч», ДК «Укроборонпром» 

Виконання значного контракту на БТР-3Е1 обсягом 140 млн дол. США для Таїланду 
зумовлює необхідність створення потужного ремонтного центру для післяпродажного 
обслуговування, що розглядається як необхідна умова підвищення якості обслугову-
вання, керування витратами та потенційне закріплення на зростаючому регіональному 
ринку. 

Диверсифікації експорту сприяють міжнародні домовленості про використання ін-
телектуальної власності та подальша модернізація конкурентоздатної продукції. Так, 
десантний корабель на повітряній подушці «Бізон» за своїми тактико-технічними хара-
ктеристиками є унікальною бойовою технікою, оснащеною принципово новим облад-
нанням керування та навігаційними і радіолокаційними засобами вітчизняного похо-
дження. Якщо раніше Україна і Росія постачали разом на ринки третіх країн попередню 
модифікацію цього корабля , то на сьогодні Україна сама будує ці кораблі, в тому числі 
на території замовника, за українськими технологіями та за участю українських спеціа-
лістів. Але кожен такий випадок потребує своїх гнучких фінансових схем, офсетних заку-
півель та захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні. 

Також державного сприяння потребує представницька діяльність на виставках та 
створення спільних науково-технічних центрів для адаптації техніки, ремонту і нав-
чання у процесі експлуатації ОВТ та після продажного обслуговування. 

На перспективу актуальним є питання формування нової моделі взаємовідносин ук-
раїнської держави з Кримом як тимчасово окупованою територією зі створенням відпо-
відного правового поля щодо виконання експортних зобов’язань за контрактами, підпи-
саними від імені України, та захисту державної власності підприємств ОПК на території 
Криму. 
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Д5. Хімічна промисловість 

Тенденції у зовнішній торгівлі хімічними продуктами в 2013 р.  мали переважно не-
гативний характер (табл. Е4). По-перше, скоротився зовнішньоторговельний оборот хі-
мічних товарів, включаючи фармацевтичну продукцію (на 0,9 млрд дол., або на 6,5% по-
рівняно з 2012 р.). По-друге, стабілізувався імпорт хімічної продукції (на рівні 8,5 млрд 
дол.), що, однак, свідчить не про прискорення процесів імпортозаміщення в українській 
хімії, а про загальне звуження внутрішнього товарного ринку. По-третє, зниження екс-
портних поставок (на 0,7 млрд дол., або на 14,5%) спричинило зростання від’ємного са-
льдо зовнішньої торгівлі галузі до 4,1 млрд дол. 

 
Таблиця Д4 

Динаміка експорту-імпорту хімічної продукції, млн дол. 

Показники 2010 2011 2012 2013 
Експорт 3479,2* 5390,3* 5058,9* 4327,3* 
Імпорт 6441,7* 8020,8* 8586,4* 8435,3* 
Зовнішньоторговельний оборот 9920,9* 13411,1* 13645,3* 12762,6* 
Сальдо зовнішньої торгівлі -2962,5* -2630,5* -3527,5* -4108,0* 

* Разом із виробництвом фармацевтичної продукції. 

Джерело: Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 

Д6. Фармацевтична промисловість 

Ефективним шляхом піднесення економіки фармацевтичної галузі є стимулювання 
виробництва, орієнтованого на експорт. Вітчизняні фармзаводи, не обмежуючи збут 
своєї продукції потребами вітчизняних споживачів, нарощують експорт – у 2013 р. його 
обсяги зросли на 3,3% (табл. Д5). Загалом експорт лікарських засобів з України зріс за 
останні чотири роки більш ніж на чверть. Основні напрями поставок – країни пострадян-
ського простору: Узбекистан, Росія, Казахстан, Білорусь та Молдова. За досліджуваний 
період частка експорту фармацевтичної продукції у загальному експорті товарів  
не перевищує 0,4%, у той час як питома вага імпортної продукції є досить суттєвою – 
близько 4%. 

 
Таблиця Д5 

Динаміка експорту-імпорту фармацевтичної продукції 

Показники 2010 2011 2012 2013 2013/2012, % 
Експорт, млн дол. США 198,5 195,1 243,5 251,5 103,3 
Імпорт, млн дол. США 2445,8 2879,0 3307,9 3099,9 93,7 

Джерело: Державна служба статистики України з урахуванням зміни офіційного курсу національної гро-

шової одиниці: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Впровадження європейських стандартів якості у фармацевтичну галузь сприяє на-
рощуванню обсягів експорту лікарських препаратів – більшість українських підпри-
ємств сертифіковані за європейськими стандартами, що дозволяє їм експортувати про-
дукцію до багатьох країн світу. Проте українські виробники випускають здебільшого 
препарати-генерики та не можуть конкурувати у створенні оригінальних продуктів. 

Після введення у 2013 р. обов’язкових стандартів GMP для імпортованої продукції та 
ліцензування імпорту деякі іноземні компанії були змушені піти з ринку (індійські 
GENOM BIOTECH та ORCHID CHEMICALS&PHARMACEUTICAL, сербська JUGOREMEDIJA 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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тощо), а труднощі ліцензування (що стосується переоформлення документів, прохо-
дження інспектування GMP, перереєстрації ліків) вже впливають на терміни поставок та 
підвищують їх собівартість. Все це призвело до того, що в 2013 р. імпорт фармацевтичної 
продукції до України у натуральному вираженні скоротився на 11% до попереднього пе-
ріоду, а в грошовому вираженні падіння склало 6,3%.  

Основними тенденціями у виробничому секторі вітчизняної фармації у найближчій 
перспективі мають стати: подальша гармонізація національної нормативної бази у сфері 
фармацевтичного сектору з вимогами Європейського Союзу (ЄС), що сприятиме більш 
ефективному просуванню вітчизняної фармпродукції на європейський ринок; визна-
чення переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави, проведення моніторингу результатів їх фінансово-господарської діяльності 
незалежно від форми власності та умов функціонування; локалізація зарубіжних висо-
котехнологічних виробництв на потужностях українських фармвиробників; імпортоза-
міщення деяких генериків та біопрепаратів; розвиток виробництва модифікованих лі-
карських засобів (створення препаратів другого, третього та четвертого покоління на 
основі вже відомих молекул). Запорукою експортоорієнтованого розвитку фармацевти-
чної галузі є наукоємні технології та фінансові інвестиції. 

 
Д7. Харчова промисловість 

У товарній структурі зовнішньої торгівлі України напродукцію харчової промисло-
вості в 2013 р. припадало 12,2% експорту і 5,4% товарного імпорту. 

Основну частину експорту продукції галузі становить олія соняшникова, сирна про-
дукція, кондитерські вироби, алкогольна продукція, а також макуха і тверді відходи пі-
сля вилучення рослинних жирів і олій. При цьому до країн СНД (зокрема Росії) експорту-
ються переважно готові харчові продукти, тоді як до країн ЄС та інших країн більшу ча-
стину експорту складають сировина, напівфабрикати і залишки харчової продукції. У 
структурі імпорту харчової продукції переважають пальмова олія, кава, чай, м'ясо та їс-
тівні субпродукти, какао і продукти з нього, алкогольні та безалкогольні напої. 

У табл. Е6 наведено динаміку та структуру зовнішньої торгівлі України продукцією 
харчової промисловості в 2011-2013 рр.  

 
Таблиця Д6 

Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України продукцією харчової  
промисловості  

Роки 

Всього в тому числі до країн 

тис. 
дол. США 

% 
СНД ЄС Інші країни 

тис. 
дол. США 

% 
тис. 

дол. США 
% 

тис. 
дол. США 

% 

2011 
Експорт 7054033,5 100 3109923,3 44,1 110503,9 1,6 3833606,3 54,3 
Імпорт 3984858,2 100 860386,0 21,6 1485996,9 37,3 1638475,3 41,1 
Сальдо 3069175,3  2249537,3  -1375493,0  2195131,0  

2012 
Експорт 8320085,8 100 3020771,3 36,3 1571887,9 18,9 3727426,6 44,8 
Імпорт 3900120,3 100 894619,1 22,9 1551550,1 39,8 1453951,1 37,3 
Сальдо 4419965,5  2126152,2  20337,8  2273475,5  

2013 
Експорт 7728377,5 100 3014206,4 39,0 1292121,5 16,7 3422049,6 44,3 
Імпорт 4158770,5 100 985743,9 23,7 1731807,9 41,6 1441218,7 34,7 
Сальдо 3569607,0  2028462,5  -439686,4  1980830,9  

Джерело: Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Основними напрямами розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на най-
ближчу перспективу повинні бути стабілізація економічних взаємовідносин з усіма тор-
говельними партнерами, налагодження нових зовнішньоекономічних зв’язків та пошук 
нових ринків збуту для продукції харчової промисловості.  

Зазначимо, що за умов євроінтеграційного напрямку розвитку України важливе зна-
чення для розширення обсягів експорту вітчизняних харчопереробних підприємств віді-
граватимуть нетарифні методи регулювання експортно-імпортних операцій (санітарні, 
фітосанітарні заходи, технічні регламенти, стандарти і процедури тощо). Тому з метою 
зниження ризиків та найбільш ефективного використання можливостей розширення ек-
спорту вітчизняної продукції харчової промисловості необхідно активізувати зусилля 
щодо гармонізації українських стандартів відповідно до міжнародних вимог безпеки та 
якості продукції харчової промисловості, створити ефективну систему контролю за які-
стю продовольчих товарів та надати фінансову підтримку підприємствам щодо впрова-
дження міжнародних систем управління безпекою харчових продуктів. 

Реалізація українською стороною зазначених заходів надасть можливість збільшити 
обсяги експорту харчової продукції з країнами Європейського Союзу та з іншими краї-
нами, а також компенсувати можливі втрати експорту від ускладнення політичних та 
економічних відносин з Росією.  

 
Д8. Легка промисловість 

Основним пріоритетом галузі є імпортозаміщення за рахунок достатнього рівня яко-
сті і асортименту при конкурентних цінах за товарними позиціями: трикотажного та те-
кстильного одягу, трикотажного полотна, готових лляних і сумішевих тканин, вовняних 
пряжі і тканин, білизни постільної та столової, високоякісного взуття.  

Імпортна складова товарної пропозиції на ринку продукції легкої промисловості не-
суттєво зменшилась (на 3%), але імпорт продовжує переважати експорт у 3 рази (табл. 
Д7, Д8). 

 
Таблиця Д7 

Динаміка і структура експортних поставок з України продукції  
легкої промисловості за групами товарів  

Групи товарів 
2011 2012 2013 

млн 
дол. 

% 
млн 
дол. 

% 
млн 
дол. 

% 

Загальна вартість експортних 
поставок 

68394,2 100,0 68809,8 100,0 63312,0 100,0 

Частка продукції легкої проми-
словості  в експорті 

 1,81  1,59  1,83 

Продукція легкої промислово-
сті 

1241,1 100,0 1095,3 100,0 1158,7 100,0 

Шкури необроблені, шкіра ви-
чищена 

168,5 13,6 135,6 12,4 148,9 12,9 

Текстильні матеріали та текс-
тильні вироби 

863,8 69,6 783,8 71,6 811,1 70,0 

Взуття, головні убори, парасо-
льки 

208,8 16,8 175,9 16,1 198,7 17,2 

Джерело: Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця Д8 

Динаміка і структура імпортних надходжень в Україну продукції  
легкої промисловості за групами товарів  

Групи товарів 

2011 2012 2013 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

Загальна вартість імпортних 
надходжень 

82608,2 100,0 84658,0 100,0 76964,0  

Частка продукції легкої 
промисловості в імпорті 

 3,09  4,26  4,53 

Продукція легкої промисловості 2551,2 100,0 3604,6 100,0 3486,9 100,0 
Шкури необроблені, шкіра ви-
чищена 

199,8 7,8 247,2 6,9 257,4 7,4 

Текстильні матеріали 
та текстильні вироби 

1989,9 78,0 2563,7 71,1 2434,7 69,8 

Взуття, головні убори, парасо-
льки 

361,5 14,2 793,7 22,0 794,9 22,8 

Сальдо -1310,0  -2509,2  -2328,2  

Коефіцієнт покриття імпорту  
експортом 

0,49 0,30 0,33 

Джерело: Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Основна частка експорту (70%) складається з одягу текстильного, взуття, одягу три-
котажного. Близько половини товарної структури імпорту утворюють взуття, синтети-
чні або штучні штапельні волокна, одяг трикотажний та текстильний. 

Залишаються поширеними явищами контрабанда та «сірий» імпорт, заниження ми-
тної вартості, що створює додатковий тиск на цінову конкурентоспроможність україн-
ської продукції. Митна вартість імпортованих товарів майже завжди переважає експор-
тну, інколи в 3 рази. 

На вартість українського експорту вплинуло подорожчання товарів легкої промис-
ловості в 2013 р., викликане значними світовими цінами на сировину і складові. Врахо-
вуючи збереження високого рівня неврахованої продукції та наявність пільг держави ві-
дносно легкої промисловості (податкові канікули строком на 10 років, вихід з Договору 
про зону вільної торгівлі з країнами СНД, укладання Угоди з ЄС), прогноз експорту на 
2014 р. буде помірно оптимістичним.  

Істотними факторами, що визначають обсяги імпортних поставок, залишаються ми-
тний контроль, темпи зростання світової економіки і формування ціни на «бюджетний 
товар» китайського походження. У випадку укладання Угоди з ЄС імпорт не буде обкла-
датись митом, але суттєвого тиску на внутрішній ринок не спричинить, оскільки значна 
його частина ввозиться за «сірими» схемами.  

Для підвищення ефективності боротьби з тіньовим сегментом актуальним є 
створення надійного механізму виведення з обігу та запобігання фактам повторної 
реалізації контрафактної продукції. Основна проблема, пов’язана із секонд-хендом, 
полягає в тому, що під його виглядом завозять контрабанду: новий одяг, який потім 
реалізується на ринку за комерційними цінами без сплати відповідного мита. У 2013 р. 
в Україну було ввезено 102,4 млн дол. т продукції секонд-хенду на суму 128,8 млн дол., 
зростання сягнуло 111%.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Крім того, захист внутрішнього ринку від тіньового обороту товарів, формування 
цивілізованого ринку споживчих товарів передбачає реалізацію заходів: моніторинг ри-
нків із залученням «Укрлегпрому» та взаємодію з контролюючими органами країн-пар-
тнерів, доведення  митної вартості до ринкової ціни; дотримання контролю за якістю і 
ціною імпортованих товарів через процедури сертифікації та ідентифікації й запрова-
дження електронного декларування імпорту; встановлення ввізного мита у країни ЄС та 
Україну за нульовою ставкою; застосування антидемпінгових та спеціальних заходів для 
захисту від експансії продукції іноземних держав; введення комбінованої ставки вивіз-
ного мита  на живу худобу та шкіряну сировину; стимулювання участі у міжнародних 
виставках. 

 
Д9. Деревообробна промисловість 

У 2013 р. українські деревообробники експортували товарів (група 44 згідно з 
УКТЗЕД – «Деревина та вироби з деревини») на суму 1143,7 млн дол. США, що на 7,9% 
більше, ніж у 2012 р. У загальному обсязі вітчизняного експорту частка деревини і виро-
бів з деревини становить 1,8%.  

Однак поряд зі зростанням експорту зростали й обсяги імпорту. Загальна вартість 
імпортованої українськими підприємствами в 2013 р. деревини і виробів із деревини до-
рівнює 397,2 млн дол. США, що становить 34,7% експорту даної продукції і свідчить про 
експортоорієнтованість даної галузі. У 2013 р. порівняно з 2012 р. обсяг імпорту збіль-
шився на 13,7%, а частка цієї категорії товарів у загальній структурі імпорту в 2013 р. 
становила 0,5%.  

Зовнішня торгівля даною групою товарів протягом 2010–2013 рр. має позитивне са-
льдо, яке в 2013 р. становило 746,5 млн дол. США, однак з іншими країнами спостеріга-
лося від’ємне сальдо 2011 р. (-17,2 млн дол. США) та 2012 р.(-16,4 млн дол. США), що сві-
дчить про зменшення частки ринків основних країн-партнерів.  

Основна частка експорту даною групою товарів, яка припадає на країни ЄС, зменши-
лась із 62,0% (2010 р.) до 53,5 (2013 р.), що зумовлено відкриттям нових ринків збуту 
української продукції. У товарній структурі експорту переважає в основному продукція 
сировинного призначення, а в імпорті – продукції з високою доданою вартістю(табл. Д9). 

 
Таблиця Д9 

Основні показники зовнішньої торгівлі України товарами Групи 44 
 «Деревина та вироби з деревини», 2010–2013 рр., млн дол. США 

Показники 
Експорт Імпорт Сальдо 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Усього 827,9 1077,8 1059,7 1143,7 341,6 393,0 369,6 397,2 486,3 684,8 690,1 746,5 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – – – – 

Країни СНД 277,3 433,1 487,7 520,5 97,3 99,1 96,9 99,3 180,0 334,0 390,8 421,2 

частка, % 33,5 40,2 46,0 45,5 28,5 25,2 26,2 25,0 – – – – 

Країни ЄС 513,2 628,3 557,2 611,6 222,9 260,3 241,5 289,0 290,3 368,0 315,7 322,6 

частка, % 62,0 58,3 52,6 53,5 65,3 66,2 65,3 72,8 – – – – 

Інші країни 37,4 16,4 14,8 11,6 21,4 33,6 31,2 8,9 16,0 -17,2 -16,4 2,7 

частка, % 4,5 1,5 1,4 1,0 6,3 8,5 8,4 2,2 – – – – 

Джерело: Товарна структура зовнішньої торгівлі України. – Державна служба статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/180/96-%D0%B2%D1%80
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Із 2010 р. почалося пожвавлення світової економіки, і торгівля деревиною почала 
швидко відновлюватися. Експерти очікують, що сприятлива ситуація на світовому  
ринку деревини та виробів з деревини зберігатиметься і надалі. Так, за прогнозами Єв-
ропейської Економічної комісії ООН, у 2015 р. у країнах ЄС дефіцит круглого лісу складе 
77 млн м3, пиломатеріалів – 8,1 млн м3, деревних волокнистих напівфабрикатів – 
7,7 млн т. Аналогічна ситуація простежується і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де 
динамічно розвивається ринок Китаю. За даними китайських фахівців, дефіцит круглого 
лісу в Китаї, що покривається за рахунок імпорту, складе 64,4 млн м3, пиломатеріалів – 
9,2, фанери і шпону – 14,4 млн м3, целюлози – 8,4 млн т, паперу та картону – 37,5 млн т. 
Суттєве зростання споживання лісоматеріалів прогнозується також у Японії та Кореї. Де-
фіцит круглого лісу, пиломатеріалів, листових деревних матеріалів мають практично всі 
країни СНД. Сприятлива кон'юнктура світових ринків сприятиме нарощуванню темпів 
виробництва продукції деревообробної промисловості, розширенню діючих та пошуку 
нових ринків збуту.  

Одним із пріоритетних і найменш витратних напрямків розвитку деревообробної га-
лузі та зростання її експортного потенціалу може стати розвиток виробництва і спожи-
вання пелетів (використання деревини і відходів деревини на паливні потреби). На да-
ний час 150 пелетних заводів в Україні щорічно виробляють близько 240 тис. т гранул 
при потребі країн ЄС понад 10 млн т гранул на рік. 

Для збільшення експортного потенціалу галузі необхідно вирішити такі завдання: 
зміна структури експорту, активне стимулювання експорту продукції  з високою до-

даною вартістю; 

запровадження сертифікації  ведення лісового господарства і торгівлі лісовою про-
дукцією за системою FSC; 

освоєння виробництва нових видів імпортозамінної  продукції , у першу чергу сучас-
них деревних плиткових матеріалів та продукції  лісохімії . 

 
Д10. Целюлозно-паперова промисловість 

У 2013 р. українські деревообробники експортували товарів (група 48 згідно з 
УКТЗЕД – «Папір та картон») на суму 1080 млн дол. США, що на 7,1% більше, ніж у 2012 р. 
У загальному обсязі вітчизняного експорту частка деревини і виробів з деревини стано-
вить 1,7%. Однак поряд зі зростанням експорту зростали й обсяги імпорту. Загальна ва-
ртість імпортованих українськими підприємствами в 2013 р. паперу та картону 
1684,7 млн дол. США. Протягом 2010–2013 рр. спостерігається зростання негативного 
сальдо, що свідчить про імпортозалежність даної групи товарів. Основна частка експор-
ту даною групою товарів припадає на країни СНД та має тенденцію збільшення з 
88,7% (2010 р.) до 91,1% (2013 р.) (табл. Д10). 

Найбільшими експортерами картонно-паперової продукції до України протягом до-
сліджуваного періоду були Російська Федерація та Фінляндія, які разом постачали бли-
зько 50% паперу, картону та виробів з них. Майже 60,0% вітчизняного експорту припа-
дає на Росію. В основному це папір для гофрування, шпалери, тара транспортна кар-
тонна, папір санітарно-гігієнічного призначення.  
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Таблиця Д10 

Основні показники зовнішньої торгівлі України товарами Групи 48  
«Папір та картон», 2010–2013 рр., млн дол. 

Показники 
Експорт Імпорт Сальдо 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Усього 822,8 963,1 1007,7 1080,0 1440,4 1582,6 1575,4 1684,7 -617,6 -619,5 -567,7 -604,8 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – – – – 

Країни СНД 730,0 858,8 906,4 983,4 272,6 292,6 331,4 347,4 457,4 566,2 575,0 636,0 

частка, % 88,7 89,2 89,9 91,1 18,9 18,5 21,0 20,6 – – – – 
Країни ЄС 66,0 73,2 68,4 68,0 1010,3 1083,8 1065,6 1139,5 -944,3 -1011 -997,2 -1072 
частка, % 8,0 7,6 6,8 6,3 70,1 68,5 67,6 67,6 – – – – 
Інші країни 26,8 31,1 32,9 28,5 157,5 206,2 178,4 197,8 -130,7 -175,1 -145,5 -169,3 
частка, % 3,3 3,2 3,3 2,6 10,9 13,0 11,3 11,7 – – – – 

Джерело: Товарна структура зовнішньої торгівлі України. – Державна служба статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

Основною сировиною для вітчизняних підприємств галузі сьогодні є макулатура. 
Потреба вітчизняних виробників у 2013 р. становила близько 1 млн т, де третина сиро-
вини задовольнялось за рахунок імпорту. Натомість можливості внутрішнього потенці-
алу заготівлі макулатури – 1,5 млн т (у 2013 р. утворилося близько 15 млн т твердих по-
бутових відходів, а з них 1/9 становлять відходи паперу та картону). Тобто країна має 
необхідний потенціал з імпортозаміщення даного ресурсу, що дозволить щорічно дер-
жаві економити валютні ресурси в обсязі 70 млн дол. США. Імпортозаміщення стримує 
висока ціна на вітчизняну макулатуру. Якщо заготівельні пункти її відпускають за ціною 
60 дол. США / т, то на підприємства вона надходить по 200 дол. США / т, що збігається з 
ціною імпортованої. Головними постачальниками макулатури для України були Росій-
ська Федерація, Польща, Угорщина, Молдова та Словаччина. Впорядкування механізму 
заготівлі макулатури та процесу надходження сировини від заготівельних пунктів до 
підприємств целюлозно-паперової галузі дозволить не тільки заощадити валютні ресу-
рси, збільшити прибутковість підприємств галузі, але й покращити екологічну ситуацію, 
оскільки Україна на сьогодні є лідером у Європі за кількістю відходів на одну особу.  

Для зменшення імпортозалежності галузі від зовнішніх ринків, зокрема країн СНД, 
необхідно: 

задля збільшення обсягів заготівлі макулатури в рамках Закону Украї ни “Про від-
ходи” необхідно розробити нормативно-правовии  акт щодо запровадження порядку 
економічного стимулювання підприємств, які заготовляють, переробляють, транспор-
тують та використовують відходи як вторинну сировину; 

збільшити обсяги виробництва паперу для друку. Украї на має значнии  дефіцит у па-
пері для друку – понад 87% потреб у ньому задовольняється за рахунок імпорту.  

 
Д11. Виробництво будівельних матеріалів 

Експорт основних неметалевих виробів, що використовуються у будівництві, за 
останні  чотири роки зріс на 45% і склав у 2013 р. 583,1 млн дол. США. Зростає також і 
імпорт цієї продукції, який майже вдвічі перевищує показники експорту (2013 р.) (табл. 
Д11). 

 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця Д11 
Динаміка експорту-імпорту будівельної продукції 

Показники/одиниці виміру 2010 2011 2012 2013 
2013/2012, 

% 
Експорт, млн дол. США: 
вироби з каменю, гіпсу, 
цементу – усього 

399,5 549,2 582,8 583,1 100,0 

у тому числі: 
 вироби з каменю, гіпсу, цементу 

108,9 142,6 135,6 157,4 116,1 

 керамічні вироби 183,2 246,8 304,2 293,5 96,5 
 скло та вироби зі скла 107,4 159,8 142,9 132,2 92,5 
Імпорт, млн дол. США: 
вироби з каменю, гіпсу, 
цементу -  усього 

889,5 1156,1 
1106,

9 
1140,8 103,1 

у тому числі: 
  вироби з каменю, гіпсу, цементу 

253,1 348,9 337,8 366,4 108,5 

  керамічні вироби 330,2 395,6 370,2 362.4 97,9 
  скло та вироби із скла 306,3 411,5 398,9 411,9 103,2 

Джерело: Державна служба статистики України з урахуванням зміни офіційного курсу національної гро-

шової одиниці: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
 

В Україні протягом 2012-2013 рр. введено в експлуатацію більше 20 нових вироб-
ництв сучасних будівельних матеріалів (залізобетонних виробів, вікон та дверей, пар-
кета, столярних виробів), які є конкурентоспроможними на зовнішньому ринку.  Зок-
рема, український ринок технічної ізоляції з мінеральної вати вважається досить наси-
ченим через наявність значної кількості виробників утеплювачів. Споживання цього бу-
дівельного матеріалу є досить великим в Україні і виявляє тенденцію до зростання. За-
галом ринок шлаковати, мінеральної силікатної вати є імпортозалежним.  У балансі 
українського ринку мінеральної вати зростає як показник виробництва, так і показник 
імпорту. Проте виробничі потужності з випуску мінераловатних теплоізоляційних мате-
ріалів в Україні, за оцінками експертів, зростатимуть у найближчій перспективі до 200 
тис. т на рік, або перевищать більш ніж у два рази нинішні потреби вітчизняного ринку 
в них. Особливим попитом у зарубіжних споживачів може користуватися «кам’яна» вата 
на основі базальтових волокон.  

Запровадження імпортозамісної стратегії розвитку підприємств з виробництва бу-
дівельних матеріалів має значний позитивний вплив на розвиток внутрішнього ринку: 
вона сприяє підвищенню добробуту населення та ефективності ведення господарства, 
послабленню залежності українського споживача від імпорту, підвищенню рівня конку-
рентоспроможності будівельних матеріалів на вітчизняному та світовому ринках. Крім 
того, стимулюючим фактором є більш ефективне використання природних матеріалів, 
мінеральної сировини, впровадження нових сучасних технологій їх оброблення з метою 
задоволення зростаючого попиту населення на високоякісну будівельну продукцію. 
Значним попитом користується на внутрішньому ринку й за кордоном і інша продукція 
промисловості нерудних матеріалів: будівельно-промисловий камінь – граніти, мармур, 
габро та лабрадорити, які вивозяться у країни близького та далекого зарубіжжя; бруща-
тка, бордюрний та бутовий камінь, щебінь, галька, плити для брукування з природного 
каменю. 
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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нко Т.Д. (розд. 1.4.2; табл. Б.1.4.1-Б.1.4.2); Васильєва Н.Ф. (Дод. В.1); Вишневськии  В.П. (пе-
редмова; розд. 2.1, 2.2.1, 2.5; висновки); Вієцька О.В. (розд. 1.1.3; табл. А.1.1.21-А.1.1.25, 
Б.1.1); Гаркушенко О.М. (розд. 1.1.3, 2.2.1; табл. А.1.1.21-А.1.1.25, Б.1.1); Заніздра М.Ю. 
(розд. 1.4.3); Збаразська Л.О. (розд. 1.1.1, 2.1; табл. А.1.1.1-А.1.1.2); Землянкін А.І. (розд. 
1.2.2; табл. А.1.2.8-А.1.2.12); Іваненко Л.В. (розд. 1.1.4, 1.2.3; табл. А.1.126-А.1.129, А.1.2.13-
А.1.2.14); Інякін В.М. (розд.1.1.4); Казакова М.О. (розд. 1.4.3); Кацура С.М. (розд. 1.3.2; табл. 
А.1.3.13-А.1.3.19); Кордюкова М.А. (розд. 1.4.3.); Котов Є.В. (розд. 2.4; табл. А.2.4.1-
А.2.4.13); Кузнєцова Д.В. (розд. 1.4.1; табл. А.1.4.1-А.1.4.4); Кузьменко Л.М. (розд. 1.3.1; 
табл. А.1.3.1-А.1.3.6); Кузьменко Р.В. (розд. 1.3.3; табл. Б.1.3.1-Б.1.3.3); Лепа Р.М. (Вставка 
1.4); Лепіхова Н.О. (розд. 1.3.2; табл. А.1.3.13.- А.1.3.19); Ляшенко В.І. (розд. 1.3.2, 1.3.3, 2.4; 
табл. А.2.4.1-А.2.4.13, Б.1.3.1-Б.1.3.3); Матюшин О.В. (розд. 2.2.2); Мартякова О.В. (розд. 
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1.4.2; табл. Б.1.4.1-Б.1.4.2); Медведкін Т.С. (розд. 1.5, 2.5); Нікіфорова В.А. (Вставка 1.3; 
табл. А.1.18-А.1.1.19; Дод. Д.1); Підоричева І.Ю. (розд. 1.2.2; табл. А.1.2.8-А.1.2.12); Петре-
нко Ю.О. (розд. 1.4.3); Половян О.В. (розд. 1.4.3); Соколовська О.В. (розд. 2.5); Солдак М.О. 
(розд. 1.3.1; Вставка 1.5; табл. А.1.3.1-А.1.3.6); Стариченко Л.Л. (Вставка 1.1; табл. А.1.1.6); 
Чебанов О.О. (розд. 1.1.2; табл. А.1.1.3-А.1.1.5); Чекіна В.Д. (розд. 2.2.3); Чередніченко К.В. 
(розд. 1.4.2; табл. Б.1.4.1-Б.1.4.2); Чеи лях Д.Д. (Вставка 1.2; табл. А.1.1.7); Череватсь-
кии  Д.Ю. (Вставка 1.2; табл. А.1.1.7); Чорна О.А. (розд. 1.1.4, 1.2.3; табл. А.1.1.26-А.1.1.29, 
А.1.2.13-А.1.2.14); Шевцова Г.З. (Дод. В.2, Д.5); Шемякіна Н.В. (розд. 1.2.1; табл. А.1.2.1-
А.1.2.7) 
 
Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ): 
Завгородня М.Ю. (Дод. В.5; Дод. Д.4.; Д.8); Зарудна О.С. (Дод. В.5; Дод. Д.8); Кіндзерсь-
кии  Ю.В. (розд. 2.3; Вставка 2.2); Купчак П.М. (Дод. В.6; В.7; Дод. Д.9; Д.10); Романюк І.М. 
(Дод. В.4; Дод. Д.7); Шелудько Е.І. (Дод. В.3; В.8; Дод. Д.6; Д.11); Шовкун І.А. (Дод. Д.3); Яку-
бовськии  М.М. (Дод. Д.2); Яненкова І.Г. (розд. 1.3.3) 
 
Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів): 
Іщук С.О. (Вставка 1.6; табл. А.1.3.7 - А.1.3.12) 
 
Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк): 
Ашурков О.О. (Вставка 2.2); Ілларіонов О.Ю. (Вставка 2.2); Малолітнєва В.К. (Вставка 2.2); 
Устименко В.А. (Вставка 2.2) 
 
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Хар-
ків): 
Кизим М.О. (Вставка 1.4; табл. А.1.1.20) 
 
Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України 
(м. Одеса): 
Ліпінська А.А. (Дод. В.1.1; табл. Б.1.1.2) 
 
Донецький національний технічний університет МОН України (м. Донецьк): 
Дементьєв В.В. (розд. 2.2.1) 
 
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка МОН України (м. Луганськ): 
Чеботарьов В.А. (розд. 1.3.3); Чеботарьов Є.В. (розд. 1.3.3) 
 
Класичний приватний університет МОН України (м. Запоріжжя): 
Пивоваров М.Г. (розд.1.3.3; табл. Б.1.3.1.-Б.1.3.3.); Салига К.С. (розд. 1.3.2-1.3.3.;  
табл. Б.1.3.1.-Б.1.3.3.) 

http://www.nas.gov.ua/UA/Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=3.03.01.09
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