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ПЕРЕДМОВА 

 
Відповідно до ст. 1 Конституції Україна є суверенною, незалежною, демо-

кратичною, соціальною, правовою державою. Згідно із ст. 3 Конституції «лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю», яку забезпечує держава1. 

За роки незалежності Україна залишилась однією із країн пострадянського 
простору, які все ще за рівнем ВВП не досягли показників 1991 р. У цей період 
мали місце як різкі падіння економіки, так і значні темпи зростання, але станом 
на 2016 р. ВВП України майже на 20% нижче дореформеного 1991 р. Показни-
ки соціально-економічного розвитку значно погіршилися після 2013 р. Як свід-
чать дані органів статистики та окремі дослідники, за 2014-2015 рр. Україна 
втратила 16% своєї економіки. Триває зменшення чисельності населення: за різ-
ними оцінками у 2016 р. в Україні проживає 38-42 млн чол. (розбіжність в оцін-
ках пояснюється різними підходами до визначення території країни). ВВП у 
розрахунку на одну особу знизився з 4195 дол. у 2013 р. до 2008 дол. у 2015 р., 
а у 2016 р. за оцінками Світового валютного фонду (СВФ) він мав складати 
близько 1850 дол. при зростанні у 2016 р. до 1,5% відносно 2015 р. та інфляції 
15,1%. Аналогічними є показники Світового банку (СБ): ВВП – зростання 1%, 
інфляція – 15%. Економічні відомства України очікували зростання ВВП на 
1,0%, інфляцію – в межах 12-15%. 

Для суттєвого зростання економіки потрібні попит на товари та послуги, 
платоспроможні споживачі, наявність матеріальних і трудових ресурсів, що в 
загальному розумінні і є ринком, який має також розвиватись. Обсяги внутріш-
нього ринку визначаються платоспроможністю резидентів (підприємств, насе-
лення та ін.). За останні роки платоспроможність вітчизняних виробників і на-
селення знижується. Стабільно зростає кількість збиткових підприємств, скоро-
чуються реальні доходи населення, зменшується кількість працюючих підпри-
ємств і чисельність населення, у тому числі працюючого. З урахуванням інфля-
ції, падіння курсу гривні, зростання комунальних платежів і тарифів реальні 
доходи населення України за паритетом купівельної спроможності (ПКС) за 
2014-2016 рр. зменшились у 2,3 раза, а у доларовому еквіваленті – удвічі. 

З урахуванням того, що практично не працюють професійно-технічні за-
клади навчання професійних робітників, значно зменшилася підготовка праців-
ників на виробництві, має місце падіння престижу робочої людини, трудовий 
потенціал країни значно погіршився і скоротився. Внутрішній ринок продовжує 
згортатись. 
                                                      

1 Конституція України (Відомості Верховної Ради). 1996. − № 30, ст. 141 із змінами, 
внесеними Законами № 2222 − ІV від 08.12.2005 р., № 2952-VI від 01.02.2011 р., № 536-VII 
від 19.02.2013 р., № 742-VII від 21.02.2014 р. 
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Відносно зовнішніх ринків слід відзначити також негативні тенденції. За 
два останніх роки експорт України скоротився майже на третину при тому, що 
у І півріччі 2016 р. експорт у ЄС зріс на 7% і склав 39,2% у загальному обсязі. 
Експорт у країни СНД зменшився як у грошовому вимірі, так і у відсотках. 
Особливо впав експорт українських товарів у Російську Федерацію (РФ). Якщо 
у 2010-2013 рр. він досягав 1/3 загального обсягу українського експорту, то у 
2016 р. знизився до 9%. 

Наведені приклади свідчать про те, що як внутрішній ринок України, так і 
її становище на зовнішніх ринках ускладнюється. Однією з важливих причин 
тому стали недооцінка ролі внутрішнього ринку як основи для розвитку еконо-
міки, пріоритет політичних підходів до проблем економіки, нерозуміння зна-
чення демонополізації внутрішнього ринку, на якому практично відсутня кон-
куренція.  

Принципово невдалими в соціально-економічній та промисловій політиці 
України є вибір як теоретичної основи розвитку ліберальної економічної теорії, 
теорії монетаризму, приниження ролі держави в регулюванні економічного роз-
витку і надто завищені надії на стихійне регулювання ринком економічних 
процесів, завищення ролі приватної власності у зростанні економіки, її ефек-
тивності. 

Аналогічні причини стримують і розвиток промисловості, нагальну необ-
хідність модернізації промислового сектору економіки. Кардинально виправити 
ситуацію допоможуть численні рекомендації науковців1, а головне – реалізація 
відповідних програм і стратегій розвитку. 

                                                      
1  Концептуальні основи промислової політики України / О.І. Амоша, М.І. Іванов, 

Б.М. Біренберг та ін. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1994. – 104 с. 
Структура змін промисловості України: стан та пріоритетні напрямки / О.І. Амоша, 

Ю.В. Макогон, Л.О. Збаразська та ін. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2005. – 180 с. 
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях 

системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр. / под общ. ред. В.П. Вишневского 
и Л.А. Збаразской; ИЭП НАН Украины, Донецк, 2013. – 180 с.  

Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, мож-
ливості: наук.-аналіт. доповідь [Електронний ресурс] / за заг. ред. В.П. Вишневського. – До-
нецьк: ІЕП НАН України, 2014. – 200 с. – Режим доступу: http:/iep.donetsk.ua/publish/mono/ 
Dopovid.prom.pdf  

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Ю.В. 
Кінзерський, М.М. Якубовський, І.О. Галиця та ін. – К.: Ін-т екон. та прогнозування НАН 
України, 2009. – 928 с.  

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт. 
доп. / за заг. ред. Я. Жаліла. – К.: Науково-дослідний інститут стратегічних досліджень, 2011. 
– 112 с.  

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економі-
ки України. – К.: НІСД, 2013. – 71 с.  

Кизим М.О. Промислова політика та кластеризація економіки України: моногр. / 
М.О. Кизим. – Х.: ІНЖЕК, 2011. – 304 с.  

Хаустова В.Є. Промислова політика України: формування та прогнозування: моногр. / 
В.Є. Хаустова. – Х.: ІНЖЕК, 2015. – 384 с. 
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Мета наукової доповіді – доведення наявних розробок до практичної реалі-
зації та обґрунтування згідно з аналізом стану промисловості України головних 
шляхів сучасного загального розвитку промисловості, її галузей та визначення 
умов, за яких можливий перехід від кризи до зростання. 

Одержані у процесі підготовки доповіді результати можуть бути викорис-
тані науковцями, політиками, державними службовцями, фахівцями галузевих 
та місцевих органів управління, представниками широкої громадськості, мене-
джерами при вирішенні стратегічних і невідкладних проблем розвитку еконо-
міки на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Авторський колектив: академік НАН України О.І. Амоша, д.е.н. І.П. Булє-
єв; к.е.н. А.І. Землянкін; к.е.н. Л.О. Збаразська; д.е.н. Ю.М. Харазішвілі; д.е.н. 
В.П. Антонюк; д.е.н. Н.Ю. Брюховецька; д.е.н. Н.В. Бутенко; д.е.н. Ю.З. Драчук; 
д.е.н. Ю.С. Залознова; д.е.н. Л.М. Кузьменко; д.е.н. В.І. Ляшенко; д.е.н.  
О.Ф. Новікова; д.е.н. Г.З. Шевцова; д.е.н. М.М. Якубовський; к.е.н. О.А. Богу-
цька; к.е.н. І.В. Бриль; к.е.н. М.Ю. Заніздра; к.е.н. Т.Ю. Коритько; к.е.н.  
О.В. Лях; к.е.н. В.А. Нікіфорова; к.е.н. І.П. Петрова; к.е.н. І.Ю. Підоричева; 
к.е.н. М.О. Солдак; к.т.н. Д.Ю. Череватський; к.е.н. Л.Л. Шамільова; Я.С. Брю-
ховецький; Л.В. Іваненко; Н.В. Трушкіна. 



7 

1. ЗАГАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ (2010-2016 рр.) 
 
За оцінками МВФ, у 2016 р. при очікуваному світовому зростанні валового 

внутрішнього продукту (ВВП) приблизно на 3,8% ВВП України може зрости на 
1,0-1,5% головним чином за рахунок сільського господарства та сфери послуг. 
Промисловість продовжує стагнацію. За 25 років незалежності Україна щорічно 
втрачала в середньому 0,8-1,2% ВВП. 

Чергове падіння економіки відбувається з 2011 р. На кінець 2014 р. – поча-
ток 2016 р. економіка мала такі показники за різними оцінками (офіційними, 
експертів, політиків): 

за рівнем ВВП (близько 80% до 1991 р.), чисельністю населення (близько 
78%), зайнятістю населення (за офіційними даними, рівень безробіття стано-
вить близько 7%, за оцінками експертів – 12-15%), за рівнем заробітної плати 
та продуктивності праці все ще не досягнуто показників 1991 р. І якщо у 1988 
р. Україна виробляла 2% ВВП світу, то зараз – 0,2%1. Відбувається падіння 
якості життя, освіти, науки, культури, загострилися протиріччя в суспільстві 
на основі майнових, національних, релігійних та інших відносин й інтересів; 

у 2014 р. за оцінками експертів падіння реального ВВП склало більш ніж 
15%. Погіршились й інші показники (табл. 1, 2). 

 
Таблиця 1 

Динаміка номінального ВВП України за 2010-2015 рр.1 

Рік 
Номіналь-
ний ВВП, 
млн грн 

Відхилен-
ня, 

млн грн 

Темпи  
зростан-
ня, % 

Номінальний 
ВВП на душу 
населення, 
тис. грн 

Відхи-
лення, 
тис. грн 

Темпи  
зростан-
ня, % 

2010 1082569 +169224 +18,5 23600,4 +3768,1 +18,99 
2011 1316600 +234031 +21,6 28813,9 +5213,4 +22,09 
2012 1408889 +92289 +7,0 30912,5 +2098,6 +7,28 
2013 1454931 +46042 +3,3 31988,7 +1076,2 +3,48 
2014 1566728 +111797 +7,7 35834,0 +3845,3 +12,02 
2015 1979458 +412730 +26,3 46210,2 +10376,1 +28,95 

І півріч-
чя 2016 531831 + 76586 +16,8 12455,0 +1881,5 +17,79 

1 У подальшому всі статистичні показники наведено згідно з даними Держкомстату Ук-
раїни (http//www.ukrstat.gov.ua). 

 

                                                      
1 Амелін А. 25 років незалежності України: економічні підсумки [Електронний ресурс]: 

доповідь / А. Амелін. – К., 2016. – Режим доступу: http://drive.google. com/file/d/OB-
XY95mLE-VkajFndkI5YMaG.5/view. 
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Таблиця 2 
Структура ВВП України за кінцевим споживанням (2010-2015 рр.) 

Рік 
Споживчі  
витрати 

Валове 
нагромадження

Експорт Імпорт 

млн грн % ВВП млн грн % ВВП млн грн %ВВП млн грн % ВВП 
2010 914230 +84,5 199918 +18,5 549365 +50,7 -580944 -53,7 
2011 1105201 +83,9 282474 +21,5 707953 +53,8 -779028 -59,2 
2012 1269601 +90,1 257335 +18,3 717347 +50,9 -835394 -59,3 
2013 1350220 +92,8 228474 +15,7 681899 +46,9 -805662 -55,4 
2014 1409772 +90,0 220968 +14,1 770121 +49,2 -834133 -53,2 
2015 1715636 +86,7 303297 +15,3 1044541 +52,8 -1084016 -54,8 
І пів-
річчя 
2016 437 169 +82,2 48 642 +9,14 251 536 +47,29 -284162 -53,4 

 
Упродовж 2013-2015 рр. спостерігалося падіння реального ВВП, виклика-

не системною та структурною кризою національної економіки. Найвищі темпи 
падіння реального ВВП у 2015 р. фіксуються у будівництві (-12,4%), добувній 
промисловості (-14,3%), переробній промисловості (-13,7%), оптовій та роздріб-
ній торгівлі (-16,8%). 

Валовий національний дохід (ВНД) України порівняно з іншими країнами 
світу наведено в табл. 3, 4 та додатку. 

 
Таблиця 3 

Основні макроекономічні показники України за 2010 – І півріччя 2016 рр. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І пів-
річчя 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Національні рахунки, млрд грн 

Номінальний ВВП  1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1566,7 1979,5 531,8 
Споживання  897,6 1094,2 1221,2 1329,6 1409,8 1715,6 437,2 
Валове нагромадження  225,3 291,7 305,0 270,9 221,0 303,3 48,6 

Індекс, % (річна зміна) 
Реальний ВВП  104,1 105,5 100,2 100 93,2 90,1 101,4 
Споживання  106,4 111,1 107,4 105,2 93,8 84,2 102,3 
Валове нагромадження основ-
ного капіталу  103,9 107,1 105,0 91,6 76,0 90,7 117,6 
Експорт товарів та послуг  103,9 104,3 94,4 91,9 85,8 93,1 93,5 
Імпорт товарів та послуг  111,3 117,7 103,8 96,5 77,9 78,0 99,9 
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Випуск окремих секторів економіки, % (річна зміна) 

Сільське господарство  98,6 120,2 96,1 113,6 102,8 95,2 99,7 
Промислове виробництво  112,0 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,0

Інфляція (індекс), % 
Індекс споживчих цін  
(середній за рік)  109,4 108,0 100,6 99,7 112,1 148,7 118,1
Грудень до грудня поперед-
нього року  109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 104,9
Індекс цін виробників промис-
лової продукції (середній за 
рік)  120,9 119,0 103,7 99,9 117,1 136,0 115,0
Грудень до грудня поперед-
нього року  118,7 114,2 100,3 101,8 131,8 125,4 113,9

Зовнішній сектор, млрд дол. США 
Обсяг експорту товарів і пос-
луг  62,1 80,9 80,9 74,8 64,1 46,8 9,7 
Обсяг імпорту товарів і послуг 65,8 87,2 89,8 83,3 60,8 43,0 9,8 
Прямі іноземні інвестиції  44,7 49,4 54,4 58,2 45,9 43,3 44,7 
Валові міжнародні резерви 
НБУ (на кінець періоду)  34,6 31,8 24,5 20,4 7,5 13,3 13,9 

Державні фінанси, млрд грн 
Доходи зведеного бюджету  314,5 398,6 445,5 442,8 456,1 652,0 339,5
Видатки зведеного бюджету  379,1 421,6 492,5 505,8 523,1 679,8 350,4
Сальдо зведеного бюджету  -64,6 -23,1 -46,9 -63,6 -72,0 -30,8 -11,3
Державний борг (прямий та 
гарантований)  432,3 473,2 515,5 584,8 1110,8 1572,2 1668,1

Соціальні показники 
Рівень безробіття (за методо-
логією МОП), % до економіч-
но активного населення віком 
15-70 років  8,2 8,0 7,6 7,3 9,3 9,1 9,4 
Номінальна середньомісячна 
заробітна плата одного праці-
вника, грн 2239 2633 3025 3234 3474 4195 4746
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Таблиця 4 
Показники розвитку України порівняно з країнами світу (2015 р.)1 

Країна 

ВНД 
(метод 
Атласу), 
млрд дол. 

ВНД 
на душу 
населення,
тис. дол. 

ВНД 
за паритетом 
купівельної 
спроможності 

Зростання (+), 
зменшення (-), % 

усього, 
млрд дол.

на душу 
населення, 
тис. дол. 

усього 
на душу 
населення

Світ загалом 76678,8 10,4 113250,2 15,4 + 2,5 + 1,3 
США 17663,6 54,96 18138,3 56,4 + 2,4 + 1,6 
Китай 10724,0 7,82 19418,0 14,2 + 6,9 + 6,4 
Іспанія 1324,1 28,52 1601,2 34,5 + 3,2 + 3,4 
Польща 508,2 13,37 965,0 25,4 + 3,6 + 3,7 
Румунія 188,4 9,5 414,6 20,9 + 3,7 + 4,1 
Росія 1668,6 11,4 3842,5 23,8 - 3,7 - 3,9 
Україна 112,4 2,62 334,7 7,8 - 9,9 - 9,6 
Ірак 202,0 5,55 540,9 14,8 + 2,1 - 1,1 
Білорусь 61,4 6,46 160,2 16,8 - 3,9 - 4,2 
Казахстан 203,2 11,58 425,6 24,3 + 1,2 - 0,3 

1 Більш повно див. додаток. 

 
Протягом двадцятип’ятирічного періоду незалежності Україна погіршила 

своє становище у світових рейтингах (табл. 5, 6). 
Отже, за 25 років ВВП, з урахуванням паритету купівельної спроможності 

в Україні, в розрахунку на одну особу населення зріс лише на 24%, у той час як 
у світі – на 177, у Центральній Європі – на 291%. У тих країнах, які у 1991 р. 
перебували в рейтингу поряд з Україною, цей показник збільшився на 96-355%. 
І зараз Україна за цим показником посідає місця всередині другої сотні. Якщо 
порівняти між собою колишні республіки СРСР за ВВП на душу населення за 
ПКС, то сьогодні Україна входить у групу з Молдовою та країнами Середньої 
Азії. За середньомісячною заробітною платою у доларовому еквіваленті Украї-
на випереджає лише Таджикистан. У ВВП України частка грошей, переказаних 
заробітчанами із-за меж України, зросла з 0,01% у 1996 р. до 6,6% у 2015 р. У 
Польщі цей показник у 2006 р. дорівнював 2,5% ВВП, у 2015 р. – 1,5% ВВП.  

За «індексом щастя» Україна у 2015 р. посіла у світовому рейтингу  
126 місце, у той час як Чехія – 27, Польща – 57, Латвія – 68 місце. 

Частка сільгосппродукції в Україні за 15 років (з 2001 р.) зросла у чотири 
рази, і країна швидко рухається від індустріально-аграрної форми господарства 
до аграрної. 
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Таблиця 5 
Рейтинг країн у ретроспективі 1992-2016 рр. 1 

Показник Україна Польща Чехія 
Індекс розвитку людського 
потенціалу 

1992 р. 2015 р. 1992 р. 2015 р. 1992 р. 2015 р.
54 82 51 36 38 28 

Індекс глобальної конкурен-
тоспроможності 

2001 р. 2015 р. 2001 р. 2015 р. 2001 р. 2015 р.
69 79 41 41 37 31 

Індекс економічної свободи 
1995 р. 2016 р. 1995 р. 2016 р. 1995 р. 2016 р.

95 162 51 39 23 21 
Індекс верховенства закону 
(The World Bank) 

1996 р. 2014 р. 1996 р. 2014 р. 1996 р. 2014 р.
151 146 60 42 38 48 

Індекс легкості ведення бізне-
су (Doing Business) 

2005 р. 2015 р. 2005 р. 2015 р. 2005 р. 2015 р.
124 83 54 25 41 36 

Індекс сприйняття корупції 
1998 р. 2015 р. 1998 р. 2015 р. 1998 р. 2015 р.

69 79 54 25 41 36 
1 Джерело: ПРООН. ВЕФ, СБ. 

 
Таблиця 6 

Показники України в рейтингу ВВП на душу населення 1 

Країна 
ВВП на душу населення, дол. / рік 

1991 р. 2015 р. зростання,%
У середньому у світі 5585,0 15464,0 + 177 
Країни Центральної Європи 6470,0 25295,0 + 291 
Бразилія  6831,0 15359,0 + 125 
Уругвай  6757,0 21201,0 +214 
Південна Африканська Республіка 6711,0 13165,0 + 96 
Україна 6403,0 7916,0 + 24 
Мексика 6353,0 17277,0 + 172 
Польща 5740,0 26135,0 + 355 
Азербайджан  5589,0 17740,0 + 219 

1 Джерело: дані Світового банку. 

 
Енергоефективність у розвинутих країнах у 3-4 рази, а в Чехії, Угорщині та 

Польщі у два рази вище, ніж в Україні. Валовий зовнішній борг у 2015 р. досяг 
131,9% ВВП України, а державний зовнішній борг – 38,1%. Середня ставка 
кредитування у 2015 р. в Україні склала 21,8%, Молдові – 14,1, Грузії – 12,5, 
Росії – 12,0, у Чехії – 4,3%. У США та країнах «великої сімки» – від -0,5 до +2-
3%. Реальні обсяги валової доданої вартості (ВДВ)  у переробній промисловості 
та в цілому в економіці України у 2014-2015 рр. скорочувалися (рис. 1). 
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Рис. 1. Темпи скорочення реальних обсягів ВДВ в Україні у 2014-2015 рр. 

(складено за даними Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua) 

 
Динаміку та структуру капітальних інвестицій наведено в табл. 7, прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) – на рис. 2. 
На рис. 2 зображено динаміку зміни обсягу залучених ПІІ в економіку Ук-

раїни за 2010 – 01.07.2016 рр. 
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Рис. 2. Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій  

в економіку України, млн дол. 
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Протягом 2010-2013 рр. обсяг залучених інвестицій збільшився з 44708,0 
до 58156,9 млн дол., або на 30,08%. Через складне політико-економічне стано-
вище в Україні з 2014 р. по 01.04.2016 р. обсяг залучених інвестицій зменшився 
з 55345,9 до 43371,4 млн дол.  

Динаміку зведеного зовнішньоторговельного балансу України у 2010 –  
І півріччі 2016 рр. наведено в табл. 8. 

 
Таблиця 8 

Динаміка зведеного зовнішньоторговельного балансу України 
у 2010-2016 рр., млн дол. США 

Вид промисло-
вої діяльності 

2010  2011  2012  2013  
 

2014  
 

2015  
І пів-
річчя 

2016 р.

Експорт  51430,5 68394,2 68809,8 63312,0 53901,7 38127,2 16623,2

Імпорт  60739,90 82608,2 84658,1 76963,9 54428,7 37516,4 17305,9

Сальдо  -9309,40 -14214,0 -15848,2 -13651,9 -527,0 610,7 -682,6 

 
Графічно динаміку зовнішньоторговельної діяльності України наведено на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка зведеного зовнішньоторговельного балансу  

України у 2010 – І кварталі 2016 рр. 

(складено за даними Держслужби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua) 
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Протягом 2010-2012 рр. відбувалося зростання показників експорту й ім-
порту (зростання обсягу експорту склало 33,79%, імпорту – 39,37%). У цьому 
періоді країна мала від’ємне торговельне сальдо, максимальне значення сальдо 
спостерігалося у 2012 р. і становило 15,84 млрд дол. США. У 2015 р. порівняно 
з 2013 р. спостерігається зниження експорту на 25184,8 млн дол. США, а імпор-
ту на – 39447,52 млн дол. США, а у І півріччі 2016 р. від’ємне торговельне са-
льдо склало 682,6 млн дол. США. 

У І півріччі 2016 р. експорт зменшився на 10,7% порівняно з 2015 р. і склав 
16,6 млрд дол. США. 

Основу торгової структури українського експорту склали недорогоцінні 
метали та вироби з них – 22,2% від загального обсягу експорту, що на 5,2 від-
соткового пункту (в.п). менше, ніж у 2015 р., та продукти рослинного похо-
дження – 22,2%, або на 2,8 в.п. більше, ніж у 2015 р. Частина машин, обладнан-
ня та механізмів склала 10,4%, або на 0,3 в.п. менше, мінеральних продуктів – 
6,5% (зменшилася на 2,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей 
промисловості – на 4,8% (на 1,9% менше). 

Основними споживачами української продукції залишалися РФ (8,4%), хо-
ча її частка зменшилася порівняно з 2015 р на 2,7%, Китай (7,6%), Польща 
(6,0%), Єгипет (5,9%), Туреччина (5,7%), Італія (5,3%), Індія та Німеччина (5,1 
та 4,4% відповідно). 

У цілому по торгівлі товарами коефіцієнт покриття експортом імпорту 
склав 0,9, що на 0,1 менше відповідного показника 2015 р.  

Торговий імпорт у І півріччі 2016 р. становив 17,3 млрд дол. США, що 
менше відповідного показника 2015 р. на 4,0%. 

Основними статтями імпорту за І квартал 2016 р. виступають мінеральні 
продукти – 19,4% від загального обсягу імпорту, що на 13,2 в.п. менше, ніж у 
2015 р. (причому 17,7% припало на імпорт нафти і продуктів її перегонки); 
продукція хімічної промисловості – 17,5% (на 3,2 в.п. більше); машини, облад-
нання та механізми, електротехнічне обладнання – 18,1% (на 4,0 в.п. більше); 
транспортні засоби – 6,8% (на 3,0% більше).  

Основними постачальниками імпортної продукції у І кварталі 2016 р. є Ки-
тай – 11,9%, РФ – 11,8 (на 4,9 в.п. менше, ніж у 2015 р.), Німеччина – 11,0, Бі-
лорусь – 6,6, Польща – 6,1 та США – 5,3%. 

Через значний рівень енергозалежності країни, у структурі імпорту також, 
як і в попередні роки, високою залишається частка палива та мінералів (25,7%). 
Проте з огляду на останні події дещо змінився основний торговий партнер з ім-
порту енергоресурсів. Так, частка РФ в імпорті України знизилася до 11,8%, 
проте майже 50% досягла частка товарів, ввезених із країн Європейського  
Союзу (ЄС). 

Важливим, як і раніше, критичним негативним фактором зовнішньої еко-
номічної діяльності (ЗЕД) України є те, що країна протягом багатьох років так і 
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залишається експортером переважно сировини та напівфабрикатів і не спромог-
лася збільшити частку товарів із високою доданою вартістю в загальній струк-
турі експорту. 

За даними Держкомстату України має місце зростання номінальної та ре-
альної заробітної плати (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Номінальна і реальна заробітна плата за 2010-2016 рр. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І півріччя 

2016 р. 
Номінальна середньомісячна 
заробітна плата одного праців-
ника, грн 2239 2633 3025 3234 3474 4195 4839 
Індекс реальної заробітної пла-
ти, %  110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 106,2 
Кількість зареєстрованих без-
робітних, тис. чол. 544,9 482,2 506,8 487,7 512,2 490,8 388,9 
Рівень економічної активності 
населення, %: 
віком 15-70 років 8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 9,1 9,4 
працездатного віку 8,8 8,6 8,1 7,7 9,7 9,5 9,8 

 
Номінальна середня заробітна плата у 2015 р. склала 4195,0 грн і зросла на 

87,36% порівняно з 2010 р., а у І півріччі 2016 р. – на 25,05 порівняно з анало-
гічним періодом 2015 р. При цьому рівень мінімальної заробітної плати та про-
житковий мінімум працездатної особи на 2015 р. дорівнювали 1378 грн згідно з 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Отже, номі-
нальна середньомісячна заробітна плата перевищувала соціальні стандарти у 3 
рази.  

У 2015 р. серед видів економічної діяльності, де номінальна заробітна пла-
та має найвище значення, можна виділити діяльність авіаційного транспорту 
(18471,0 грн), фінансову та страхову діяльність (8603,0 грн),  інформацію та те-
лекомунікації (7122,0 грн), а також наукову та технічну діяльність (6737,0 грн).  

Реальна заробітна плата у 2010-2013 рр. зросла на 10,2; 8,7; 14,4; 8,2% від-
повідно, а у 2014-2015 рр. відбулося скорочення, яке склало 6,5 та 20,2% відпо-
відно. У І півріччі 2016 р. спостерігається зростання реальної заробітної плати 
на 6,2%. 

Протягом 2010-2015 рр. мало місце зниження кількості безробітних на 54,1 
тис. чол. Рівень безробіття населення віком 15-70 років у 2010 р. становив 8,1% 
до економічно активного населення даної групи, а працездатного віку – 8,8%. У 
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2015 р. спостерігалася тенденція до зростання: як в одній, так і в іншій віковій 
групі збільшення безробіття відбулося на 12,4 та 7,95% відповідно. 

На стан доходу населення впливає його зайнятість (рис. 4), яка в аналізо-
ваний період має тенденцію до зниження.  

У 2010-2015 рр. відбулося зменшення чисельності зайнятого населення на 
14,3% (з 19,1 до 16,4 млн чол.), у І півріччі 2016 р. зниження склало 1,2% порів-
няно з аналогічним періодом 2015 р. 
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Рис. 4. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років і рівень зайнятості 

 
Рівень безробіття та міграційний рух населення у 2010 – І півріччі 2016 рр. 

наведено в табл. 10, 11. 
 

Таблиця 10 
Рівень безробіття в Україні за 2010-2016 рр.,  тис. чол. 

 
Рік 

Усього 
населення

Економічно 
активне 
населення 

Зайняте 
населення

Безробітне 
населення 

Рівень 
безробіття 

Зареєстро-
ваних без-
робітних 

2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1 
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3 
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7 
2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6 
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6 
2015 42760,5 17396,0 15742,0 1654,0 9,5% 461,1 

І півріччя 
2016 р. 42658,1 17273,0 15582,8 1690,2 9,8% 462,5 
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Таблиця 11 
Міграційний рух населення у 2010-2016 рр., чол. 1 

 
 

Рік 

Усі потоки міграції У т. ч. міждержавна міграція 

кількість 
прибулих

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення
(–) 

кількість 
прибулих

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення
(–) 

2010 652639 652639 х 30810 14677 16133 
2011 637713 637713 х 31684 14588 17096 
2012 649865 649865 х 76361 14517 61844 
2013 621842 621842 х 54100 22187 31913 
2014 542506 519914 22592 126200 120900 5300 
2015 533278 519045 14233 30659 21409 9250 

І півріччя 
2016 р. 140035 133264 6771 9997 4781 5216 

1 Джерело: дані Держкомстату України. 

 
Незважаючи на позитивний міграційний рух, останніми роками чисель-

ність населення України щорічно зменшується на 200-400 тис. чол.  
Таким чином, починаючи із 2013 р. практично всі соціально-економічні 

показники України знижуються, хоча деяке пожвавлення має місце у І півріччі 
2016 р. Щодо зростання, то таке твердження було б занадто оптимістичним. 
Про реальне зростання краще було б обґрунтовано стверджувати лише тоді, ко-
ли показники перевершать дані 2013 р. 

Одержані результати дослідження дозволяють дійти таких висновків: 
глобальною причиною системної соціально-економічної кризи в Україні є 

відсутність науково обґрунтованого підходу до вибору головної мети розвитку 
суспільства, недостатня теоретична підготовка топ-менеджменту держави і ре-
гіонів, ігнорування необхідності формування в державі сучасного інституційно-
го середовища; 

у практичній діяльності органів управління державного і регіонального рі-
внів використовуються ліберальні теорії та інститути, які не виправдали себе в 
умовах перехідної економіки, інститути економічно розвинених країн із соці- 
ально орієнтованими ринковими відносинами, не адаптовані до конкретних віт-
чизняних умов; 

парадигми розвитку вітчизняної економіки і промисловості продовжують 
базуватися на виборі пріоритетів галузевого (секторального) виду діяльності. 
Ігноруються інституційні підходи, матричні моделі управління, інститути соці-
ально-економічної відповідальності національної та регіональної еліт; 
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у суспільстві превалює приватний капітал, нелегітимно сформована не-
державна власність, перевага надається рентним доходам на шкоду інновацій-
но-інвестиційному розвитку економіки. Остання в результаті корупції, офшо-
ризації, монополізму є несприйнятливою до інновацій, до п'ятого-шостого тех-
нологічних укладів, орієнтованою на експорт сировини і товарів із низькою до-
даною вартістю. Посилилося відчуження основної маси трудящих від власності, 
знизився рівень участі працівників в управлінні виробництвом. 

Для усунення або пом’якшення негативного впливу на економіку вищена-
ведених факторів доцільно: 

1. Як головну мету держави прийняти забезпечення соціально-економічної 
безпеки суспільства і кожного конкретного громадянина. Деталізувати головну 
мету в різноманітних соціально-економічних програмах, схвалених населенням 
на референдумах. 

2. Виробити в суспільстві розуміння того, що соціально-економічні пере-
творення гальмуються недосконалим інституціональним середовищем, у якому 
превалюють застарілі, неефективні, неадаптовані до реальних умов державні та 
громадянські інститути за відсутності соціальної відповідальності національної 
та регіональних еліт. 

3. Орієнтувати великий, середній і малий бізнес при активній ролі держави 
на формування державно-корпоративного устрою розвитку, що передбачає 
зниження монополізму, концентрації власності олігархів; підвищення участі 
широких мас трудящих у власності й управлінні. 

4. Упровадити як парадигму економічної та промислової політики матрич-
ну модель, що передбачає поєднання вертикальної та горизонтальної промис-
лової політики, перехід від економіки фірм до економіки мереж, кластерів, ін-
тегрованих структур, креативних центрів. 

5. Залучити публічно-приватне партнерство, академічну, освітянську, галу-
зеву, заводську науку до забезпечення інноваційного розвитку підприємств та 
організацій; здійснити оцінку ефективності роботи суб’єктів ринкової економі-
ки за їх участю в інноваційній діяльності, створенні доданої вартості, форму-
ванні бюджетів держави, регіонів, територіальних громад. 
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2. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ (2010-2016 рр.) 

 
2.1. Загальна характеристика промислового виробництва 
 
Роль промисловості у формуванні ВВП та валової доданої вартості зали-

шається вагомою. Упродовж 2013-2015 рр. спостерігається падіння реального 
ВВП. Частка промислового виробництва у ВВП у 2015 р. складала 20,0%. У 
промисловості сьогодні зайнято 16% усього зайнятого населення. Промисло-
вість забезпечує робочі місця в суміжних сферах, передусім на транспорті та в 
торгівлі. Найвищі темпи падіння реального ВВП у 2015 р. фіксуються у будів-
ництві (-12,4%), добувній промисловості (-14,3%), переробній промисловості  
(-13,7%), оптовій та роздрібній торгівлі (-16,8%). У І кварталі 2016 р. спостері-
галися деякі ознаки стабільності. Так, реальний ВВП зріс на 0,1 в.п.  

Аналіз структури промисловості України за видами економічної діяльності 
(рис. 5) свідчить, що харчова, добувна галузі, металургія та машинобудування 
разом формують 59,62% загального обсягу промислової продукції. Постачання 
електроенергії, газу та води складає 24,5%.  
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Рис. 5. Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2015 р. 

 
На галузі, котрі виготовляють продукцію з низьким ступенем переробки 

(добувна, металургія та хімічна промисловість), припадає 30,7% від загального 
обсягу реалізованої продукції. 

Темпи падіння промислового виробництва у 2015 р. склали 13,0% (рис. 6).  
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Рис. 6. Динаміка індексів промислової продукції та цін виробників в Україні  
у 2010-2015 рр., % до відповідного періоду попереднього року 

(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції; джерело: Державна служба статистики України) 

 
Різке підвищення індексу цін виробників у 2015 р. до 36,0% на тлі знижен-

ня внутрішнього платоспроможного попиту утворює ризики збуту на внутріш-
ньому ринку, а отже, стагнація та подальше скорочення випуску промислової 
продукції.  

У І півріччі 2016 р. спостерігається позитивна динаміка промислового ви-
робництва. Так, індекс виробництва промислової продукції за цей період стано-
вив 102,0% порівняно з 95,6% у відповідному періоді 2015 р. (табл. 12). При 
цьому обсяги виробництва зросли за такими видами діяльності: 

по всій переробній промисловості зростання склало 3,4% (найбільше зрос-
тання відбулось у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки – на 22,5%, 
ремонті та монтажі машин та устаткування – на 13,8%). 

по добувній промисловості та розробленню кар’єрів зростання склало 2,5%. 
Але деякі галузі виробництва промисловості мають подальше скорочення 

обсягів виробництва. Індекс цін виробників зростав до 104,4%.  
Значне падіння спостерігається у вугільній промисловості – 24,0%, видо-

бутку металевих руд – 10,1, виробництві коксу та коксопродуктів – 9,3, вироб-
ництві машин і устаткування, не віднесених до інших групувань, – 8,6, маши-
нобудуванні – 5,7%. 
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Таблиця 12 
Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2010-2016 рр. 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І пів-
річчя 
2016 

Промисловість  112,2 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,0 
Добувна промисловість 112,6 108,7 99,0 100,8 86,3 85,8 102,5 
Переробна промисло-
вість, у тому числі: 116,3 109,7 98,0 92,7 90,7 87,4 103,4 
Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тю-
тюнових виробів 103,4 103,2 100,8 95,0 102,5 89,3 99,8 
Виробництво хімічних 
речовин і хімічної про-
дукції 123,2 128,0 96,0 80,7 85,8 84,8 99,0 
Металургійне виробни-
цтво, виробництво гото-
вих металевих виробів, 
крім машин і устатку-
вання 115,1 111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9 
Машинобудування, крім 
ремонту та монтажу 
машин і устаткування 142,4 115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 101,7 
Постачання електроене-
ргії, газу, пари та кон-
диційованого повітря 109,7 103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6 

 
За даними Державної служби статистики України1, станом на кінець 2014 р. 

у промисловості діяло 42187 підприємств (32,1% від загальної кількості 
суб’єктів господарювання у промисловості та 12,4% від загальної кількості під-
приємств в економіці; без банків, бюджетних установ, АР Крим та частини зони 
АТО).  

У 2015 р. за кількістю зайнятих (понад 2,6 млн чол.) промисловість посіда-
ла перше місце (29,6%) в економіці країни, у тому числі на підприємствах було 
зайнято 38,6%, у підприємницькому секторі – 7,1%. Частка найманих працівни-
ків складала 84,3% у кількості зайнятих у промисловості. Понад 88% − це пра-
цівники, зайняті на великих і середніх підприємствах. Структура зайнятих за 
розмірами підприємств залишається практично без змін упродовж останніх ро-

                                                      
1 http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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ків. Проте відбувається певне зрушення на користь середніх та малих підпри-
ємств. Такі тенденції характерні практично для всіх видів економічної діяльно-
сті в Україні. 

Структура промислових підприємств за розмірами є такою: великі − 0,7%, 
середні − 11,3, малі − 88%. Загалом на промисловість припадає понад 58% ве-
ликих, 11,4% малих, 30,1% середніх підприємств від загальної кількості по еко-
номіці. 

Зміни кількісних і структурних показників підприємств у промисловості 
України у 2010-2015 рр. подано в табл. 13. 

 
Таблиця 13 

Кількість і структура підприємств (за розмірами) у промисловості України 1 

Рік 
Частка підприємств відповідної групи 

(за розміром), % 
Усього  

підприємств, од. 
Із них ве-
ликих, од. 

великі середні малі 
2015* 0,5 10,9 88,6 42916 230 
2014* 0,7 11,3 88,0 42187 289 
2013 0,8 11,3 87,9 49130 382 
2012 0,9 13,4 85,7 43356 410 
2011 0,9 12,6 86,5 47479 407 
2010 0,7 12,8 86,5 47827 347 

* Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупо-
ваної АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

1 Розраховано та складено за даними Держслужби статистики України; режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
Кількість активних підприємств у промисловості України за останні роки 

має спадний тренд (табл. 14). 
Динаміку промислового виробництва України наведено в табл. 15. 
Серед видів діяльності найбільше зниження виробництва у 2014-2015 рр. 

зафіксовано у добувній промисловості – на 13,7 та 14,2% відповідно. У 2015 р. 
намітилося призупинення негативних тенденцій у промисловому виробництві.  

У січні-червні 2016 р. (порівняно із січнем-червнем 2015 р.) індекси про-
мислової продукції продемонстрували переважно додатні значення, крім енер-
гетичного сектору – 99,6%1. Тобто у 2016 р. розпочалося деяке зростання обся- 
 

                                                      
1  Підсумки роботи промисловості у січні-червні 2016 року [Електронний ресурс]: 

Експрес-випуск від 21.07.2016 р. № 304/0/03. 1вн-16 / Державна служба статистики України. 
– Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця 14 
Динаміка кількості активних підприємств у промисловості України  

у 2012-2015 рр.1  

Показник  
Кількість активних підприємств* станом на 

01.11.2015 р. 01.11.2014 р. 15.11.2013 р. 15.11.2012 р.
Добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів (B), од. 1523 1855 2044 1733 
Переробна промисловість 
(C), од. 36662 39198 42224 40874 
Разом (В+С), од. 38185 41053 44268 42607 
Частка промисловості (В+С) 
у загальній кількості актив-
них підприємств в економіці, 
% 6,1 6,5 6,6 6,8 

1 Складено і розраховано за даними Держслужби статистики України. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

* Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополя. 

 
Таблиця 15 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2011-2016 рр.,  
% до попереднього року 1 

Вид діяльності 2011* 2012* 2013* 2014* 2015** 
2016 (січень-
червень) ** 

Промисловість 
(B+C+D) 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,0 
Добувна промисло-
вість і розроблення 
кар'єрів (В) 106,7 101,5 100,8 86,3 85,8 100,4 
Переробна промис-
ловість  (С) 109,7 98,0 92,7 90,7 87,4 103,4 
Постачання електро-
енергії, газу, пари та 
кондиційованого 
повітря (D)  103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6 

1 Складено за даними: Статистична інформація / Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua . 

* Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополя. 

** Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 
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гів промислового виробництва. Утім, з огляду на показники їх скорочення у 
попередні роки, такі темпи є вельми низькими. 

Динаміку обсягів виробництва за основними групами промислової проду-
кції наведено в табл. 16. 

 
Таблиця 16 

Індекси промислової продукції за основними промисловими  
групами у 2014-2016 рр., % до попереднього періоду 1  

Промислова група 2014* 2015** 
Січень-червень 
2016 **до січня-
червня 2015 

Довідково: 
січень-червень 
2015 до січня-
червня 2014 

Промисловість 89,9 87,0 102,0 80,0 
Товари проміжного спо-
живання 91,6 90,6 103,3 84,5 
Інвестиційні товари 79,7 85,3 103,3 74,9 
Споживчі товари корот-
кострокового викорис-
тання 101,7 89,0 100,6 87,0 
Споживчі товари трива-
лого використання 88,7 80,8 98,6 75,1 
Енергія 85,5 81,8 100,7 72,6 

1 Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/. 

* Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополя. 

** Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 

 

У 2015 р. країнами з найвищою часткою промисловості у структурі ВВП 
(серед обраних для порівняння) є Китай  – 40,5% та Білорусь – 40,1%, що вище 
від досягнутого Україною рівня на 14,6 та 14,2 в.п. відповідно. Близько третини 
ВВП виробляють промислові комплекси у Польщі – 33,5%, Казахстані – 33,2, 
Російській Федерації – 32,6 та Німеччині – 30,4%. У США, Великобританії та 
Франції на частку промисловості припадає близько 1/5 частини ВВП. Молдова і 
Грузія, які одночасно з Україною підписали Угоду про асоціацію з Європейсь-
ким Союзом та визнані Європейським парламентом такими, що мають перспек-
тиву членства в разі виконання відповідних критеріїв, за показником частки до-
даної вартості промисловості у структурі ВВП відстають від України на 8,0 і 
1,4 в.п. відповідно. 
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В Україні експерти 1  часто наголошують на проблемі деіндустріалізації 
економки, посилаючись на наявну тенденцію до зниження частки промисловос-
ті у структурі ВВП країни. Однак слід зазначити, що така тенденція спостеріга-
ється не лише в Україні. Вона має місце і у промислово розвинутому Китаї 
(зменшення частки доданої вартості промисловості у структурі ВВП на 7 в.п. за 
період з 2006 по 2015 р.), Росії та Казахстані (зменшення на 4,6 та 8,9 в.п. від-
повідно), США (на 1,7 в.п.) тощо. Частка доданої вартості промисловості у 
структурі ВВП зросла лише у Молдові (на 2,4 в.п.), і наявні незначні коливання 
вбік збільшення в Польщі та Німеччині (на 0,8 та 0,3 в.п. відповідно). 

Дійсно, впродовж останніх років стрімко знижується частка доданої варто-
сті, створеної у промисловості у структурі ВВП України, що є свідченням деін-
дустріалізації економіки. Так, протягом останнього десятиліття (з 2006 по 
2015 р.) частка доданої вартості, створеної у промисловому комплексі України, 
знизилася на 10 в.п. і становила у 2015 р. 25,9% ВВП, про що свідчать дані СБ2. 
У І кварталі 2016 р. у промисловості України було створено доданої вартості на 
суму 92,5 млрд грн, що становило у структурі ВВП 20,4%, у т.ч. за видами дія-
льності: добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 20,9 млрд грн, або 
4,6%; переробна промисловість – 54,6 млрд грн, або 12,1%; постачання елект-
роенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 17,1 млрд грн, або 3,8%3. За 
даними Державної служби статистики України, зростання обсягу доданої вар-
тості у І кварталі 2016 р. порівняно з І кварталом 2015 р. складало у добувній 
промисловості та розроблені кар’єрів 5,2%; у переробній промисловості – 6,9; у 
сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,5%4. 

На рис. 7 наведено рівні частки доданої вартості промисловості у структурі 
ВВП України порівняно з провідними промислово розвинутими країнами світу, 
окремими країнами ЄС та окремими країнами Митного союзу ЄАЕС.  

                                                      
1 Шовкун І. Асоціація з ЄС диктує необхідність відродити промисловість [Електронний 

ресурс] / І. Шовкун // Дзеркало тижня. – 2015. – 9 жовтня. – Режим доступу: 
http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/asociaciya-z-yes-diktuye-neobhidnist-vidroditi-promislovist-
_.html.  

Власюк В. Чим загрожує Україні деіндустріалізація? [Електронний ресурс] / В. Власюк. 
// Дзеркало тижня. – 2016. – 27 травня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/chim-
zagrozhuye-ukrayini-deindustrializaciya-_.html. 

Задоя О.А. Нова індустріалізація в стратегії випереджаючого переслідування [Елект-
ронний ресурс] / О.А. Задоя // Теоретичні та прикладні питання економіки. –  2012. – Вип. 27. 
Т.1. – С. 21-29. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2012_27_1/Zb27_ 
1_03.pdf. 

2 World Development Indicators. The World Bank. 10 August, 2016 [Electronic resource]. – 
Access mode: http://datacatalog.worldbank.org/. 

3 Валовий внутрішній продукт у І кварталі 2016 року: Експрес-випуск від 21.06.2016 р. 
№ 118/0/02.4вн‐16 – С. 2-3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 

4 Там само. 
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Рис. 7. Промисловість, додана вартість (Industry, value added, % of GDP)  
 

У табл. 17 наведено валову додану вартість на 1 зайнятого у промисловості 
ряду країн світу. 

Порівняння обсягів доданої вартості промисловості України і вищенаведе-
них країн у розрахунку на 1 зайнятого у промисловості вказує на значне, більше 
ніж десятикратне, відставання України за цим показником від США й еконо-
мічно розвинутих країн ЄС – Німеччини, Великобританії та Франції. За рівнем 
доданої вартості в розрахунку на 1 зайнятого промисловість України відповідає 
промисловості Китаю, а такі країни, як Російська Федерація, Казахстан, Біло-
русь, випереджають її за цим показником. Не лише і не стільки скорочення  
частки промисловості у структурі ВВП України має викликати занепокоєння, 
проблема полягає в її низькій ефективності в цілому при низькій продуктивно- 
сті праці зокрема. 

У 2015 р. баланс збитків підприємств досяг за обсягами 17,2% ВВП країни. 
Найбільші збитки мають місце у промисловості у 2014 р. (523,58 млрд грн). 

Значення рентабельності операційної діяльності підприємств з 2012 по 
2015 р. знижується. Її максимальне значення (4,7%) припадає на 2011 р., а міні-
мальне (0,8%) – на 2015 р.  

Протягом 2012-2014 рр. простежується різке скорочення капітальних інве-
стицій (рис. 8), у 2015 р. обсяг інвестицій збільшився на 24,5%.  
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Рис. 8. Динаміка капітальних інвестицій у  промисловості у 2010-2016 рр. 

 
У структурі капітальних інвестицій  (табл. 18) зменшилася частка інвести-

цій у добувну промисловість (з 27,55% у 2010 р. до 21,06% у 2015 р.). Відбуло-
ся зменшення частки інвестування у підприємства переробної промисловості (з 
54,44% у 2010 р. до 52,73% у 2015 р.).  

 
Таблиця 18 

Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності, % 1 

Вид  
промислової діяльності 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І пів-
річчя 
2016 

Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 
Добувна промисловість і роз-
роблення кар'єрів 27,55 28,07 24,34 22,16 23,20 21,07 20,02 
Переробна промисловість 54,44 53,55 46,15 45,83 49,25 52,73 53,71 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 16,76 17,12 27,71 30,04 26,55 24,35 24,69 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1,25 1,26 1,80 1,97 1,00 1,85 1,57 

1 За даними Державної служби статистики України. 

 
Головним джерелом капітальних інвестицій виступають власні кошти під-

приємств та організацій (67,50% у 2015 р., у І кварталі 2016 р. – 72,2%, що на 
5,02 в.п. більше, ніж в аналогічному періоді 2015 р.). 
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Підсумки діяльності промислових підприємств наведено на рис. 9. Як вид-
но з цих даних, до 2014-2015 рр. мало місце зниження результатів виробництва 
у промисловості, що сприяло зменшенню ефективності  національної економіки, 
втраті конкурентних позицій України на світових ринках.  

 

 
 

Рис. 9. Чистий прибуток (збиток) і рентабельність  
(збитковість) операційної діяльності промислових підприємств, млн грн 
 
 
2.2. Галузева структура та структурні зрушення  
 
У промисловості України впродовж тривалого періоду не спостерігається 

відчутних структурних змін, які могли б ілюструвати реальні процеси систем-
ної трансформації виробництва, адекватні вимогам часу та світових трендів  
розвитку.  

Слід звернути увагу на такі явища у структурі промислового виробництва 
України: 

відносне збільшення частки енергетичних галузей (сектор Д) у 2010-
2015 рр. – майже чверть загального обсягу продукції у поточних цінах; 

зростання частки виробництв, пов’язаних зі споживчим внутрішнім рин-
ком (харчова галузь); 
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відносне скорочення обсягів переробної промисловості; 
низька частка машинобудування зі спадними трендами по основних виро-

бництвах. 
Основними чинниками щорічних структурних коливань є цінова динаміка 

на промислову продукцію та зовнішня кон’юнктура (наприклад, для металур-
гійної та хімічної галузей-експортерів). Щодо енергетичного сектору, то ситу- 
ація залежить від тарифної політики та його інституційних особливостей.  

У структурі реалізованої продукції по основних промислових групах (за 
даними І півріччя 2016 р.1) зберігається висока частка товарів проміжного спо-
живання (36,3%), енергії (32,2%) та споживчих товарів короткострокового ви-
користання (23,7%). Інвестиційна продукція (6,4%) та споживчі товари трива-
лого використання (0,9%) складають незначну частку реалізованої промислової 
продукції. 

Найбільш орієнтованими на зовнішній ринок залишаються (за відсотком 
реалізованої на експорт продукції в її загальному обсязі): металургійне вироб-
ництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування 
(63,7); видобуток металевих руд (57,6); текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (46,3); виробництво меблів, 
іншої продукції (41,3); виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність (35,9). Досить високою є частка експортованої про-
дукції у машинобудуванні (52,2%), у тому числі у виробництві автотранспорт-
них засобів (понад 65%), виробництві електричного устаткування (майже 40%). 
Близько чверті виробленої продукції потрапляє на експорт у харчовій галузі 
(25,7%) та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (25,9%). 

За ознакою територіального розміщення промислове виробництво України 
також має досить значні диспропорції, зумовлені традиційною спеціалізацією 
областей та потенційними можливостями окремих галузей. До першої трійки 
областей із найвищою часткою обсягів продукції в загальному виробництві по 
Україні входять Дніпропетровська (18,5%), Донецька (11,5%) та Запорізька 
(8,0%). Наочним є зв'язок цих областей із металургійною галуззю. Регіони зі 
спеціалізацією на машинобудівних виробництвах, насамперед Харківська об-
ласть (7,2%) і м. Київ (8,8%), складають «другий промисловий ешелон». Усі 
інші області мають структурну «вагу» в межах  від 0,5 (Чернівецька) до 6,9% 
(Полтавська) – переважно 1-3%. 

Таким чином, як на загальну динаміку промислового виробництва в Укра- 
їні, так і на його структурні характеристики суттєвою мірою впливають 
кон’юнктура зовнішнього ринку та зовнішня ділова активність зарубіжних еко-
номік. Галузеві структурні пропорції свідчать про відсутність чіткої стратегії 

                                                      
1 Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) у січні-червні 

2016 року: Експрес-випуск від 01.08.2016 р. № 321/0/03.1вн-16 / Державна служба статистики 
України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
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розвитку промислового виробництва. Територіальна структура української 
промисловості відображає її «історичну ґенезу» як орієнтовану на сировинні та 
низькопереробні виробництва з концентрацією біля родовищ природних ресур-
сів. 

Згідно з бюджетом на 2017 р. ключовими напрямами системних реформ 
стануть: обороноздатність, дипломатія, соціальні стандарти, освіта, охорона 
здоров’я, АПК, дорожня інфраструктура, культура1.Тобто промисловість випа-
дає із сфери системних реформ. За даними Держкомстату України, за 9 місяців 
2016 р. індекс цін виробництва склав 122,1%2. Тобто має місце реальна загроза 
подальшого зростання цінової складової інфляції. При тому, що за цей самий 
період 2016 р. сума невиплаченої заробітної плати склала 1902,3 млн грн, без-
робіття зросло до 9,8% (І квартал 2016 р.), що вкрай негативно впливає на стан 
внутрішнього ринку. 

 
Таблиця 19 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2011-2016 рр.,  
% до відповідного періоду попереднього року 

Вид діяльності 2011* 2012* 2013* 2014* 2015** 
2016  

(січень-
червень) **

1 2 3 4 5 6 7 
Промисловість 
(B+C+D) 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,0 
Добувна промисло-
вість і розроблення 
кар'єрів (В) 106,7 101,5 100,8 86,3 85,8 100,4 
Переробна промис-
ловість  (С) 109,7 98,0 92,7 90,7 87,4 103,4 
Виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів  103,2 100,8 95,0 102,5 89,3 99,8 
Текстильне вироб-
ництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших 
матеріалів  106,7 94,1 94,1 98,6 92,0 102,3 
Виготовлення виро-
бів із деревини, ви-
робництво паперу та 
поліграфічна діяль-
ність  107,4 101,0 102,7 96,0 88,9 99,0 

                                                      
1 Міністерство фінансів України. http://www.minfin.gov.ua.  
2 Державна служба статистики України. www.ukrstat.gov.ua. 
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Закінчення табл. 19 
1 2 3 4 5 6 7 

Виробництво коксу, 
продуктів нафтопе-
реробки 96,4 81,6 89,2 78,7 80,9 116,8 
Виробництво хіміч-
них речовин і хіміч-
ної продукції  128,0 96,0 80,7 85,8 84,8 99,0 
Виробництво основ-
них фармацевтичних 
продуктів і фармаце-
втичних препаратів  98,6 107,3 111,8 101,9 92,4 106,3 
Виробництво гумо-
вих і пластмасових 
виробів, іншої неме-
талевої мінеральної 
продукції  113,4 93,8 97,4 91,2 92,8 107,6 
Металургійне вироб-
ництво, виробництво 
готових металевих 
виробів, крім машин 
і устаткування  111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9 
Машинобудування,  
крім ремонту та мон-
тажу машин і устат-
кування  115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 101,7 
Виробництво меблів, 
іншої продукції, ре-
монт і монтаж ма-
шин та устаткування  114,3 108,1 90,9 93,0 84,5 105,8 
Постачання елект-
роенергії, газу, пари 
та кондиційованого 
повітря (D)  103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6 

1 Джерело: Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електрон-
ний ресурс] .– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

* Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополя. 

** Інформація надана без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 

 
Слід відзначити, що за січень-серпень 2016 р. дещо поліпшилися фінансові 

результати діяльності підприємств. За цей період (8 місяців) фінансові резуль-
тати підприємств до оподаткування (за виключенням малих і сільськогосподар-
ських підприємств) мали позитивне значення. Прибутково працювали 65% під-
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приємств, отримавши прибуток 187,2 млрд грн, що на 9,2% більше, ніж у від-
повідний період 2015 р. Частка збиткових підприємств зменшилася на 7,7 в.п. і 
склала 34,6% – збитки становили 124,2 млрд грн, що у 3,2 раза менше, ніж за 
січень-серпень 2015 р. За І півріччя 2016 р. у цілому по промисловості одержа-
но позитивний фінансовий результат 62,9 млрд грн, у той час як за відповідний 
період 2015 р. промисловість України зазнала збитків 224,5 млрд грн. Найбіль-
ше збиткових підприємств мають галузі промисловості – 36,5%; будівництво – 
35,8; інформація та телекомунікації – 35,6%. 

На фінансові результати вплинуло зростання цін виробників, а також при-
пинення діяльності частини збиткових підприємств. Визначальним у форму-
ванні фінансового результату економіки промисловості є показник створеної 
доданої вартості (ДВ), на який впливає рівень заробітної плати та прибуток. 

Валова додана вартість значною мірою обумовлює стан внутрішнього рин-
ку, рівень доходу населення, можливості розвитку економіки, промисловості, 
підприємств. 

Можливості розширеного відтворення в економіці визначаються фінансо-
вим станом суб’єктів ринкових відносин, які базуються на здатності створення 
достатнього рівня ДВ та ВДВ. Останній є найважливішим індикатором еконо-
мічної результативності й ефективності промисловості як складової національ-
ної економіки. 

Як продуцент ВВП в економіці, упродовж 2010-2014 рр. промисловість 
дещо поступилася своїми позиціями, на що вказує спадна динаміка промисло-
вої частки в загальноекономічному обсязі валової доданої вартості (рис. 10). 

Наведені дані ілюструють тенденцію випереджального скорочення фізич-
них обсягів доданої вартості у промисловості порівняно з економікою в цілому, 
а також стосовно випуску промислової продукції. Вона спостерігається з 2012 р. 
по всіх агрегованих галузях промисловості. Це свідчить про зниження ефектив-
ності промислової діяльності, ідентифікація причин якого потребує спеціальних 
досліджень. Утім основним чинником, безумовно, є зростання обсягів виробни-
чих витрат (проміжного споживання) унаслідок технологічної відсталості та 
відповідно – зниження продуктивності праці. 

Тобто зниження частки промисловості у ВДВ в економіці зумовлене пере-
важно зменшенням ефективності виробництва, а не його масштабів (хоча воно 
також мало свій вплив). Це є принциповим питанням у контексті такого страте-
гічного напряму неоіндустріалізації, як включення в ефективні глобальні лан-
цюжки доданої вартості (GVСs). Така динаміка ВДВ робить промисловість Ук-
раїни  непривабливою для ТНК, які виступають головними суб’єктами форму-
вання виробничих GVСs. 

Індекси фізичних обсягів ВДВ у промисловості України наведено в 
табл. 20. 
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Рис. 10. Структура ВДВ за видами економічної діяльності в Україні  

у 2010-2014 рр. 
(дані за 2014 р. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення АТО; складено за даними Державної служби 
статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua) 

 
 

Таблиця 20 
Індекси фізичних обсягів ВДВ у промисловості України у 2010-2014 рр.,  

% до попереднього року 1 
Вид промислової 

діяльності 
КВЕД 
2010 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014** 2015**

1 2 3 4 5 6 7 8 
Добувна промисловість  
і розроблення кар'єрів B 104,6 109,3 100,2 96,9 84,6 85,7 
Переробна промисловість  C 104,6 103,3 97,7 90,1 91,4 86,3 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційовано-
го повітря D 104,2 106,0 99,0 96,4 91,5 88,3 
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Закінчення табл. 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 135,7 102,3 78,3 95,1 87,7 89,5 
Довідково:  
ВДВ в основних цінах  
(економіка)  104,2 104,9 100,5 100,5 93,3 91,1 

1 Складено за даними Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua. 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і 

м. Севастополя.  
**Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення АТО.  

 
Доцільно звернути увагу на структуру промислової ВДВ.  
Провідним продуцентом ВДВ у промисловості залишається переробна га-

лузь (табл. 21). Утім від чверті до третини промислової доданої вартості припа-
дає на добувний сектор. Це свідчить про збереження досить виразної сировин-
ної орієнтації промисловості України.  

 
Таблиця 21 

Валова додана вартість за видами промислової діяльності 
(у фактичних цінах), % до загального обсягу ВДВ у промисловості 1 
Вид промислової  

діяльності 
Код за 
КВЕД

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Добувна промисловість  
і розроблення кар'єрів В 26,8 30,4 27,3 28,1 24,9 24,4
Переробна промисловість С 60,4 55,3 58,2 57,2 61,0 61,6
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря D 12,8 14,3 14,5 14,7 14,1 14,0
Разом   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Розраховано за даними Державної служби статистики України: http://www.ukrstat. 
gov.ua.   

 
Структура промислової ВДВ за доходами також змінюється – частка вало-

вого прибутку, змішаного доходу зростає, а оплати праці − відповідно зменшу-
ється. Аналогічні зміни спостерігаються і в більшості інших країн, особливо 
після кризи 2008-2009 рр. (у середньому в межах 2-3 в.п.). 

Водночас слід ураховувати, що оплата праці в Україні й без того перебуває 
на досить низькому рівні. Зважаючи також на загальний рівень промислового 
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розвитку в Україні та абсолютні обсяги створеної вартості, подальше відносне 
скорочення оплати праці матиме негативні соціально-економічні наслідки. 

На рис. 11 на основі статистичних даних Держкомстату України наведено 
динаміку чисельності збиткових промислових підприємств (великих, середніх 
та малих). Найбільша частка збиткових промислових підприємств спостеріга-
ється у 2010 р. (41,3%).  
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Рис. 11. Частка збиткових промислових підприємств України  
у 2010-2015 рр. 

 
Таким чином, промислове виробництво в Україні за основними динаміч-

ними та структурними показниками перебуває у досить критичному стані, який 
є малоспівставним із країнами, що розвиваються. Нинішня ситуація зумовлена 
інтегральним впливом чинників історичного (пострадянська економічна спад-
щина), трансформаційного (становлення ринкової моделі) та надзвичайного ха-
рактеру (військово-політичний конфлікт на Донбасі). 

Виявлені проблеми характерні для промисловості України вже досить три-
валий час, що вказує на їх зумовленість системними чинниками. Це слід роз-
глядати як суттєвий аргумент на користь неоіндустріалізації як новітньої моде-
лі економічного розвитку в умовах розгортання нових викликів національного 
та глобального масштабу. 

За характеристиками нинішніх втрат промислового виробництва (в обсягах 
продукції, галузевій структурі, ефективності) у національній концепції неоінду-
стріального розвитку має домінувати напрям комплексного промислового від-
родження – реіндустріалізація – з чіткою орієнтацією на пріоритетність те-
хнологічного та структурного оновлення. 
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2.3. Інституціональні перетворення та трудовий потенціал 
 
Певний вплив на показники економіки промисловості мають форми влас-

ності суб’єктів господарської діяльності. 
Більшість економістів стверджують, що сучасна економіка розвинутих кра-

їн – це соціалізована капіталістична економіка, в якій не лише проголошена рів-
ність усіх форм власності, але і кількісні виміри є реально близькими. Так, бли-
зькими до оптимального співвідношення форм власності у змішаній сучасній 
капіталістичній економіці вважаються такі: суспільна (державна) власність – 
35-45%, приватна – 20-35, трудова (колективна, сімейна, індивідуальна) – не 
менше 10%. 

В Україні в результаті шокової приватизації та наступних дій доведено 
приватну власність до 90-92%, у власності держави залишилося близько 8%, 
майже відсутні народні підприємства. 

Багато економістів (теоретиків і практиків) вважають, що структура еко-
номіки за власністю має бути змінена та наближена до оптимальної. 

Для вирішення даного завдання можна використати декілька напрямів. 
Оскільки приватизація 90-х років була малолегітимною, а більшість прива-

тизованих підприємств працює неефективно, то виникає питання: «Як може 
приватне підприємство роками працювати збитково, а його власник навіть офі-
ційно показує зростання свого багатства?». Про це свідчать як особисті декла-
рації доходів, так і розсекречені особисті рахунки в банках країн, що викорис-
товують офшорні зони. 

«Наведення ладу» у відносинах власності на засоби виробництва доцільно 
починати з перевірки виконання власниками приватизованих підприємств пла-
нів приватизації та проектів оновлення, модернізації приватизованих підпри-
ємств. Якщо вони не виконуються, то рішення щодо приватизації можуть бути 
змінені. 

Іншою, відносно новою формою зміни власності та підвищення ефектив-
ності виробництва стає публічно-приватне партнерство (ППП). Воно засноване 
на використанні моделі державного регулювання, де держава створює умови і 
стимули для розвитку бізнесу на засадах партнерства, тобто рівноправного діа-
логу, й одночасно виконує свої традиційні обов’язки у процесі суспільного від-
творення. 

Незважаючи на великий потенціал, публічно-приватне партнерство не на-
було широкого застосування в Україні. ППП здійснюється в основному у формі 
концесії та спільної діяльності без залучення бюджетних коштів. За даними Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України, за три квартали 2013 р. 
функціонувало 227 проектів, на кінець 2014 р. – 243, станом на 1 січня 2016 р. – 
177. Дані за 2015 р. свідчать, що кількість проектів публічно-приватного парт-
нерства зменшилася на 27% порівняно з попереднім роком. Основними причи-
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нами, що вплинули на показники реалізації публічно-приватного партнерства у 
2015 р., є несприятливий інвестиційний клімат, зумовлений політичною та мак-
роекономічною нестабільністю; недосконалість нормативно-правового регулю-
вання відносин ППП; відсутність ефективних механізмів державної підтримки. 
Показово, що більшість проектів публічно-приватного партнерства використо-
вуються у сферах виробництва суспільних благ і надання публічних послуг, ви-
робництва природно-монопольних галузей (табл. 22). 

Однак, як зазначила голова Українського центру сприяння розвитку пуб- 
лічно-приватного партнерства І. Запатріна, реалізовані проекти лише за назвою 
можна віднести до ППП, оскільки фактично всі вони сформовані за ідеологією 
державних закупівель і не передбачають будь-яких серйозних інвестиційних 
вкладень1.  

Оцінка динаміки та галузевої диференціації інвестування в проекти пуб- 
лічно-приватного партнерства доводить наявність суттєвого відставання розви-
тку ППП в Україні від європейських та світових ринків. Такий стан обумовле-
ний переважно існуванням проблемних питань в інституціональному забезпе-
ченні публічно-приватного партнерства 2.  

Незважаючи на різноманітність в Україні форм господарювання, більша 
кількість штатних працівників зайняті в акціонерних товариствах (табл. 23). 
Станом на 2015 р. у добувній промисловості їх частка склала 39,5%, ще близько 
40% працювало у філіях. Лише 7% працівників добувної промисловості зайнято 
на державних підприємствах, а в ТОВ та приватних підприємців (переважні ор-
ганізаційні форми середнього та малого бізнесу) – менше 10% промислового 
персоналу. У переробній промисловості частка зайнятих в акціонерних товари-
ствах складала 41,6%, на державних підприємствах – лише 6%. У переробній 
промисловості більш поширеною є зайнятість у товариствах з обмеженою від-
повідальністю. 

Стан працівників на підприємствах різних організаційно-правових форм 
господарювання визначається умовами праці та рівнем їх соціального захисту. 
Найвищий рівень дотримання прав працівників спостерігається на державних 
підприємствах. На більшості підприємств недержавної форми власності має  
місце порушення соціально-трудових прав працівників, де розповсюдженими є 
тіньова зайнятість й оплата праці.  

 
 

                                                      
1 Запатрина И. Ускорение публично-частного партнерства в Украине пока не вызывает 

интереса у власти [Електронний ресурс] / И. Запатрина. – Режим доступу: 
http://www.business.ua/articles/successful_ country/Uskorenie- 

2  Тараш Л.І. Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства: про-
блеми та напрями розвитку / Л.І. Тараш, І.П. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. 
– № 1 (43). – С. 35-43. 
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Таблиця 22 
Сфери застосування публічно-приватного партнерства в Україні 1 

Сфера 

Кількість проектів, од. 
2013 р. 

2014 р. 
2015 р. 
(станом  

на 01.01.2016 р.) 
2 

квартали 
3 

квартали 
Збір, очищення та розподілення 
води 71 56 79 30 
Виробництво, транспортування 
і постачання тепла 32 - 7 6 
Будівництво та/або експлуата-
ція автострад, доріг, залізниць, 
злітно-посадкових смуг на аеро-
дромах,  мостів, шляхових еста-
кад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їх 
інфраструктури 16 14 17 16 
Туризм, відпочинок, рекреація, 
культура та спорт 9 - 1 1 
Пошук, розвідка родовищ кори-
сних копалин та їх видобування 8 - 3 1 
Оброблення відходів 7 117 116 112 
Охорона здоров'я 3 - - - 
Виробництво, розподілення та 
постачання електричної енергії 3 - 5 5 
Управління нерухомістю - - 2 2 
Забезпечення функціонування 
зрошувальних і осушувальних 
систем - - 1 - 
Інші 11 40 12 4 
Усього 160 227 243 177 

1 Складено за джерелами:  
На кінець вересня 2013 року в Україні реалізовувались більше 220 проектів на засадах 

державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=224783&cat_id=38461&search_para
m=%E4% EF%EF & searchDocarch= 1&searchPublishing=1; 

Інформація щодо стану здійснення державно-приватного партнерства (станом на 
06.01.2015 р.) [Електронний ресурс] / Департамент інвестиційно-інноваційної політики та 
розвитку державно-приватного партнерства. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang= uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d51acdf35f0ab 
7&title= InformatsiiaSchodoStanu Zdiisnennia Derzhav no privatnogo Partnerstva;  

Довідка щодо стану здійснення державно-приватного партнерства (станом на 01.01. 
2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail? 
lang= uk-UA &id=6b08c354-a6fd-4ace-8c57-41829defda5c&title=DovidkaSchodoStanuZdiis ne 
nnia.  
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Таблиця 23 
Розподіл штатних працівників підприємств 

за організаційно-правовими формами господарювання 1 

Показник 
Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів

Переробна  
промисловість 

2010* 2012* 2014 2015 2010* 2012* 2014 2015
Середньооблікова кількість 
штатних працівників, тис. 
чол. 432,4 421,6 309,2 254,9 1828,3 1777,0 1511,1 1339,5
У т. ч. за формами  
господарювання, %: 
державні підприємства 8,2 7,6 9,1 7,4 6,2 5,9 5,8 6,1 
комунальні підприємства 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 
акціонерні підприємства (до 
2012 р. – відкриті акціонер-
ні товариства) 29,4 9,6 29,2 39,5 32,2 5,6 41,5 41,6 
товариства з обмеженою 
відповідальністю 6,1 10,9 10,9 9,4 28,1 32,0 36,5 38,3 
філії (інші виокремлені під-
розділи) 48,4 45,0 37,8 38,5 3,9 4,3 5,0 4,3 
приватні підприємства 0,6 0,5 0,5 0,4 4,2 4,2 4,0 4,1 
інші організаційно-правові 
форми 7,2 26,4 12,5 4,8 25,1 47,6 7,1 5,3 

1 Складено за даними статистичного збірника «Праця України» за відповідні роки. 

* З метою співставлення показників виключені дані по тимчасово окупованій території 
АР Крим та м. Севастополю. 

 
На розподіл трудового потенціалу впливає рівень технологій галузей і під-

приємств. 
У низькотехнологічних видах промислової діяльності питома вага зайня-

тих становить близько 62,0-65,0%, при цьому в загальному обсязі промислового 
виробництва їх частка складає лише 53,2%. Таке співвідношення свідчить про 
низький рівень продуктивності праці, який склався саме за цими видами діяль-
ності (добувна промисловість, частина підприємств металургійної та харчової 
промисловості та ін.). У цілому за даною групою промислової діяльності серед-
ньооблікова чисельність зайнятих за 2010-2015 рр. знизилася на 26%, при  
цьому найбільш суттєве скорочення відбулося за видами діяльності «видобуток 
кам’яного та бурого вугілля» – на 46,3%, «виробництво коксу; продуктів наф-
топереробки» – на 37,3%, загалом по добувній промисловості та розробленню 
кар’єрів – на 35,1%. Такі суттєві обсяги падіння чисельності зайнятих в основ-



42 

ному зумовлені загальним падінням промислового виробництва в 2014-2015 рр. 
у зв’язку з виключенням з обліку промислових підприємств, розташованих на 
територіях АР Крим та Донбасу. 

Продуктивність праці за реалізованою продукцією (в цінах 2010 р.) у роз-
рахунку на одного штатного працівника свідчить, що в сукупності за цією гру-
пою видів промислової діяльності суттєвих змін за останні роки не відбувається. 
Наявність низького технологічного укладу консервує рівень продуктивності 
праці. Так, за цією групою незначне зростання продуктивності праці у 2012 р. 
змінюється падінням, і в 2015 р. її рівень знову дорівнює показнику 2010 р.  

Зростання продуктивності праці окремих підприємств обумовлене не тех-
нологічними змінами, а зростаючим попитом на продукцію даних виробництв і 
підвищенням цін. Так, у добувній промисловості вона зросла на 25%. Ці під-
приємства віднесені до середньо-низького технологічного рівня. 

Група видів промислової діяльності із середньо-високим технологічним  
рівнем включає три основних види: «виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції», «виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 
продукції» та «виробництво електричного устаткування». Стан, розвиток та ви-
користання трудового потенціалу за цими видами промислової діяльності ха- 
рактеризується в цілому спадною тенденцією як за загальною чисельністю  
зайнятих, так і за показниками продуктивності праці. При загальному падінні 
середньооблікової чисельності штатних працівників на 22,8% їх питома вага  
в загальному обсязі зайнятих по промисловості залишилася на рівні 11,0%  
(табл. 24). Однак різні галузі цієї групи демонструють протилежну динаміку, 
що вказує на відмінність якісних характеристик розвитку. 

Динаміка показників хімічної галузі свідчить про відсутність суттєвих  
якісних змін, пов’язаних із використанням трудового потенціалу (ТП). За до- 
сліджуваний період тут скоротилася як чисельність персоналу (на 22%), так і 
продуктивність праці.  

У сфері виробництва електричного устаткування у 2015 р. при скороченні 
чисельності зайнятих на 12% продуктивність праці залишилася на рівні 2010 р., 
однак вона значно знизилася відносно 2011 р., що вказує на погіршення вико-
ристання ТП. 

Протилежна тенденція спостерігається за видом діяльності «виробництво 
гумових і пластмасових виробів», де скорочення чисельності зайнятих на 11,0% 
за 2010-2015 рр. супроводжується зростанням продуктивності праці, та навіть її 
падіння у кризовому для галузі 2014 р. не змінило прогресивної тенденції.  

Отже, види діяльності «виробництво хімічних речовин і хімічної продук-
ції» та «виробництва електричного устаткування» зберігають застарілу модель 
екстенсивного використання живої праці, а «виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої продукції» зорієнтоване на сучасні моделі орга-
нізації праці, обумовлені впровадженням нових технологій. 
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Таблиця 24 
Тенденції зміни показників використання робочої сили за видами виробництва 

із середньо-високим технологічним рівнем 1 
Вид промислової  

діяльності 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Виробництво хімічних речо-
вин і хімічної продукції: 
середньорічна облікова чисель-
ність штатних працівників,  
тис. чол. 85 82 78 75,6 63,8 68,4 
% до 2010 р. 100 96,5 91,8 88,9 75,1 80,5 
продуктивність праці, тис. грн 417,7 536,6 541,6 464,3 471,1 370 
% до попереднього року - 128,2 101,7 85,7 101 78,4 
% до 2010 р. 100,0 128,2 129,6 111,1 112,8,6 88,5 
2. Виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої мінера-
льної продукції: 
середньорічна облікова чисель-
ність штатних працівників,  
тис. чол. 160 156 153 138 129 114,8 
% до 2010 р. 100,0 97,5 95,6 90,2 93,5 89,0 
продуктивність праці,  тис. грн 289,3 336,4 321,4 347,7 339,3 351,8 
% до попереднього року - 116,3 95,5 108,2 97,6 103,7 
% до 2010 р. 100,0 116,3 111,1 120,2 117,3 121,6 
3. Виробництво електричного 
устаткування: 
середньорічна облікова чисель-
ність штатних працівників,   
тис. чол. 62 61 58 58 61 54,5 
% до 2010 р. 100,0 98,4 93,5 93,4 98,4 87,9 
продуктивність праці,  тис. грн 261,2 341,4 305,1 287,0 275,2 267,2 
% до попереднього року - 130,7 89,4 94,1 95,9 97,1 
% до 2010 р. 100,0 130,7 116,8 110,0 105,4 102,3 
Усього:  
середньорічна чисельність шта-
тних працівників,  тис. чол. 308 299 289 274 264 237,7 
% до 2010 р. 100,0 97,1 93,8 89,0 85,7 77,2 
питома вага в загальній чисель-
ності зайнятих в промисловос-
ті,  % 11,1 10,9 10,7 10,6 11,5 11,1 

1 Розраховано за даними статистичного щорічника України та статистичного збірника 
«Праця України» за відповідні роки. 
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До видів промислової діяльності з високим технологічним рівнем відно-
сять «виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів» та «виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції». 
Динаміка зміни основних показників обсягів трудового потенціалу та його  
ефективності (табл. 25) свідчить, що за цією групою склалися позитивні тенде-
нції використання ТП. За шість останніх років у фармацевтичній галузі – єдиній 
серед усіх видів промислової діяльності – збільшувалися як чисельність зайня-
тих (майже на 30%), так і продуктивність праці (на 6,5%). Слід зауважити, що 
після системної кризи галузь за рівнем продуктивності праці практично повер-
нула свої найбільші досягнення, які склалися станом на 2010 р. Починаючи з 
2012 р. щорічні темпи приросту ефективності використання робочої сили зрос-
тали майже на 5,0%. Визначені закономірності обумовлені насамперед високим 
технологічним рівнем розвитку галузі. За видами діяльності «виробництво 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» процеси формування та вико-
ристання трудового потенціалу в основному відповідають закономірностям, 
характерним для високотехнологічних видів діяльності, коли зменшення чисе-
льності зайнятих супроводжується одночасно суттєвим зростанням продуктив-
ності праці. За шість останніх років при зменшенні чисельності працівників на 
28,6% продуктивність праці зросла на 67,4%. Однак скорочення обсягів вироб-
ництва у даній сфері промислової діяльності за 2010-2014 рр. на 37% свідчить 
про глибоку стагнацію галузі та значну вірогідність втрати на перспективу  
можливості залучення в неї робочої сили. 

 
 

Таблиця 25 
Тенденції зміни показників використання робочої сили  

за видами промислової діяльності з високим технологічним рівнем 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і препара-
тів: 
середньорічна облікова чисель-
ність штатних працівників,  
тис. чол. 17 19 21 23 22,1 22,05 
% до 2010 р. 100,0 111,8 123,5 135,3 130,0 129,7 
продуктивність праці, тис. грн 435,5 384,4 369,4 377,2 399,8 425,7 
% до попереднього року - 88,3 96,1 102,1 106,0 106,5 
% до 2010 р. 100,0 88,3 84,80 86,6 91,8 97,7 
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Закінчення табл. 25 

1 2 3 4 5 6 7 
Виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної про-
дукції: 
середньорічна облікова чисель-
ність штатних працівників,   
тис. чол. 51 50 48 45 33 31,3 
% до 2010 р. 100,0 98,0 94,1 88,2 64,7 61,4 
продуктивність праці,  тис. грн 137,4 143,8 150 160,0 217,9 229,8 
% до попереднього року  - 104,7 104,3 106,7 136,2 105,5 
% до 2010 р. 100,0 104,7 109,2 116,5 158,7 167,4 
Усього, тис. чол. 68,0 69,0 69,0 68,0 55,1 53,35 
% до 2010 р. 100,0 101,5 101,5 100,0 84,0 78,5 
Питома вага в загальній чисе-
льності зайнятих у промисло-
вості 2,45 2,52 2,55 2,63 2,4 2,5 

 
Таким чином, лише в окремих галузях із середньо-високим (виробництво 

гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції) та високим (фа-
рмацевтична промисловість) технологічними  рівнями формується сучасна мо-
дель інтенсивного використання трудового потенціалу, пов’язана з підвищен-
ням ефективності та продуктивності праці. 

У цілому по промисловості розподіл чисельності зайнятих за видами про-
мислової діяльності з різними технологічними рівнями (табл. 26) свідчить про 
негативну тенденцію динаміки структури зайнятих. За досліджуваний період 
частка зайнятих у низькотехнологічних видах промислової діяльності зросла на 
3,1 в.п., у сферах середньо-високого та високого технологічних рівнів залиши-
лася незмінною і суттєво скоротилася у сфері машинобудування та автотранс-
портного виробництва. У 2015 р. лише 13,6% промислового персоналу було 
зайнято в галузях із високим та середньо-високим рівнями технологічності. У 
той же час необхідно відзначити, що сучасні моделі організації трудової діяль-
ності, інноваційні моделі розвитку трудового потенціалу, які забезпечують  
ефективність праці та її продуктивність, можуть бути забезпечені лише за умо-
ви збільшення частки видів діяльності з високим технологічним рівнем вироб-
ництва. 

Динаміку рівня оплати праці в основних сферах промислової діяльності  
відображено в табл. 27. Наведені дані свідчать, що рівень заробітної плати  в 
цілому по промисловості є вищим порівняно із середнім по Україні: у 2010 р. 
він складав 115%, у 2015 р. – 114% до середнього по економіці.   
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Таблиця 26 
Структурний розподіл середньооблікової чисельності штатних працівників  

за видами промислової діяльності за технологічним рівнем 

Рік 

Питома вага, % до загальної чисельності зайнятих у промисловості  

низький  
технологіч-
ний рівень 

середньо-
низький тех-
нологічний 
рівень 

середньо-
високий тех-
нологічний 
рівень 

високий тех-
нологічний 
рівень  

Інші види 
діяльнос-

ті* 

Усьо-
го 

2010 61,8 12,6 11,1 2,45 12,05 100,0
2011 61,4 12,3 10,9 2,52 12,88 100,0
2012 61,3 12,2 10,7 2,55 13,25 100,0
2013 61,9 11,9 10,6 2,63 12,97 100,0
2014 60,9 11,8 11,5 2,4 13,4 100,0
2015 64,9 12,3 11,1 2,5 9,2 100,0

 
*До інших видів діяльності віднесено «виробництво машин та устаткування, не відне-

сених до групувань» та «виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів 
та інших транспортних засобів». 

 

 
Таблиця 27 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності  
у промисловості 1 

Вид економічної діяльності 

Нараховано штатному працівнику, грн 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015/ 
2010,

 % 

Січень-
сер-
пень 

2016 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Україна 2250 2648 3041 3282 3480 4195 186 4944 
Промисловість   2 578 3 119 3 497 3 774 3 988 4 789 186 5645 
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  3 570 4 417 4 923 5 289 5 445 6 164 173 7134 
видобуток кам’яного  
та бурого вугілля*  3 798 4 768 5 198 5 716 5 597 5 944 157 7129 
Переробна промисловість  2 288 2 771 3 097 3 311 3 570 4 477 196 5317 
виробництво харчових  
продуктів, напоїв, тютюно-
вих виробів  2 145 2 554 2 896 3 117 3 337 4 184 195 4991 
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Продовження табл. 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри, інших ма-
теріалів 1 327 1 619 1 737 1 866 2 107 2 877 217 3575 
виготовлення виробів із де-
ревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність  1 873 2 238 2 552 2 811 3 020 3 717 198 4524 
виробництво коксу та про-
дуктів нафтопереробки  3 265 3 732 4 025 4 377 4 798 6 181 189 6439 
виробництво хімічних речо-
вин і хімічної продукції   2 359 2 929 3 540 3 640 3 971 4 988 211 5748 
виробництво основних фар-
мацевтичних продуктів і 
препаратів   3 489 4 047 4 843 5 447 6 219 8 254 237 10784
виробництво гумових, плас-
тмасових виробів, іншої не-
металевої мінеральної про-
дукції  1 985 2 433 2 691 2 892 3 069 3 952 199 4956 
металургійне виробництво; 
виробництво готових мета-
левих виробів, крім машин, 
устаткування 2 889 3 530 3 871 4 150 4 682 5 645 195 6567 
виробництво комп’ютерів, 
електричної та оптичної 
продукції 2 040 2 487 2 704 3 086 3 211 4 619 226 6539 
виробництво електричного 
устаткування  2 095 2 541 2 762 3 026 3 159 3 870 185 4442 
виробництво машин і устат-
кування, не віднесених до 
інших групувань  2 213 2 724 3 041 3 281 3 433 4 120 186 4770 
виробництво автотранспорт-
них засобів, причепів, напів-
причепів, інших транспорт-
них засобів   2 423 2 882 3 253 3 265 3 343 4 331 179 5129 
виробництво меблів, іншої  
продукції, ремонт і монтаж 
машин та устаткування  2 028 2 543 2 820 2 982 3 167 4 065 200 4982 
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Закінчення табл. 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційова-
ного повітря 3 043 3 609 4 134 4 524 4 885 5 462 179 6490 
Водопостачання, каналіза-
ція, поводження з відходами 1 971 2 285 2 525 2 770 2 967 3 498 177 3949 

1 Джерело: Праця України у 2015 році: стат. зб. /Державна служба статистики. – К.: 
Консультант, 2016. – С. 142. Інформація державної служби статистики 
(http://www.ukrstat.gov.ua/). 

* З урахуванням доплат за шкідливі умови праці. 
 
В умовах інфляції динаміка номінальної заробітної плати не забезпечує 

зростання добробуту працівників промисловості. Тому важливо проаналізувати 
динаміку реальної заробітної плати, розрахованої з урахуванням індексу спо-
живчих цін.  

Наведені у табл. 28 дані свідчать, що споживчі ціни порівняно з 2009 р. 
зросли у 2 рази. Це позначилося на динаміці реальної заробітної плати. Її вар-
тість у цілому по промисловості в цінах 2009 р. зростала до 2013 р., а у 2015 р. 
вона повернулася на рівень 2010 р.  

 
Таблиця 28 

Динаміка реальної заробітної плати за основними групами  
економічної діяльності у промисловості (заробітна плата в цінах 2009 р.), грн 1 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% 

2015 до 
2010 

Кумулятивний індекс 
споживчих цін, разів 1,079 1,153 1,163 1.164 1,429 2.001 185.4 
Промисловість 2389 2705 3007 3242 2791 2393 100,2 
Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів 3309 3831 4233 4544 3810 3080 93,1 
Переробна промисло-
вість 2120 2403 2663 2845 2498 2237 105,5 
Постачання електрое-
нергії, газу, пари та 
кондиційованого повіт-
ря 2820 3130 3535 3887 3418 2730 96,8 
Водопостачання, кана-
лізація, поводження з 
відходами 1827 1982 2171 2380 2076 1748 95,7 

1 Розраховано за даними статистичного щорічника України за 2015 р. 
(http://www.ukrstat.gov.ua/). 
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Низька заробітна плата не забезпечує реалізації ні відтворювальної, ні мо-
тиваційної функцій. Вона не стимулює персонал до підвищення продуктивності 
праці, якісного виконання трудових функцій, підвищення професійної майстер-
ності, зацікавленого ставлення працівника до розвитку підприємства. Отже, ни-
зька оплата праці гальмує розвиток трудового потенціалу промисловості, обу-
мовлює велику плинність кадрів та втрату найбільш кваліфікованих і таланови-
тих працівників, стає перешкодою для залучення у промисловість молоді. 

Негативним явищем у сфері оплати праці є наявність заборгованості щодо 
її виплати, яка не зменшується (табл. 29). 

 
Таблиця 29 

Заборгованість щодо виплати заробітної плати за видами  
економічної діяльності у промисловості в 2015-2016 рр., млн грн 1 

Вид  
економічної  
діяльності 

Станом на 
01.01.2015 р.

Станом на 
01.01.2016 р.

% до 
01.01.2015 р. 

Частка штат-
них праців-
ників, яким 
не виплатили 
заробітну 
плату, % 

Усього  по Україні 1 320,0 1 880,8 142,5 2,3 
Промисловість 789,3 1 352,7 171,4 7,4 
% до загальної забор-
гованості 59,8 71,9 120,2  
Добувна промисло-
вість і розроблення 
кар’єрів  179,0 556,5 310,9 31,4 
Переробна промисло-
вість  535,1 659,2 123,2 3,7 
Постачання електро-
енергії, газу, пари та 
кондиційованого пові-
тря   30,3 42,3 139,8 1,9 
Водопостачання; кана-
лізація, поводження з 
відходами  44,9 94,7 210,8 12,0 

1 Складено за джерелом: Праця України у 2015 році: стат. зб. /Державна служба статис-
тики. – К.: Консультант, 2016. – С. 214. 

 
Основна частка заборгованості щодо заробітної плати по Україні припадає 

на промисловість: на початок 2015 р. – майже 60%, на початок 2016 р. – 72%. За 
рік заборгованість у добувній промисловості зросла у 3 рази, у водопо- 
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стачанні – у 2 рази, у переробній промисловості – на 23% (однак саме тут  
було сконцентровано половину обсягу невиплат заробітної плати у 2016 р., а в 
2015 р. – 2/3 від загальної суми по промисловості).  

Несвоєчасна виплата заробітної плати в умовах високої інфляції призво-
дить до її знецінення й обмеженості поточного споживання, нагромадження  
боргів та зростання вартості життя для родин працівників. Це виступає одним із 
вагомих чинників посилення бідності та зростання соціального невдоволення 
населення й активізації протестної поведінки працюючих. 

Важливим аспектом виробництва є умови праці. Статистичні дані  свідчать, 
що частка працівників, які перебувають у несприятливих умовах праці, загалом 
по економіці дещо скоротилась, однак у промисловості їх частка зросла 
(табл. 30). 

 
Таблиця 30 

Частка працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам, за видами економічної діяльності (станом на 31 грудня), %1 

Вид економічної діяльності 2009 р. 2013 р. 2015 р. 
% 

2015 до 2009 р.
Усього по економіці  27,8 29,5 26,0 93,5 
Промисловість 35,0 35,8 35,3 100,9 
Добувна промисловість 70,3 71,3 68,7 97,7 
видобуток кам’яного та бурого ву-
гілля  74,4 80,1 82,0 110,2 
Переробна промисловість 27,8 27,7 29,2 105,0 
виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки  61,8 59,0 58,5 94,7 
металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування  51,7 52,8 57,7 111,6 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря*  30,5* 33,0 35,2 115,4 
Водопостачання; каналізація, по-
водження з відходами*

   - 32,1 35,3 110,0 
1 Складено за даними статистичного збірника «Праця в Україні» за відповідні роки. 
* У 2009 р. – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 

 
Дані таблиці вказують на те, що більше 35% штатних працівників промис-

ловості стикаються з несприятливими умовами праці та їх частка не скорочу-
ється. Найбільш поширені несприятливі умови праці в добувній промисловості, 
де близько 70% працівників працюють в умовах, що не відповідають санітарно-
гігієнічним нормам, а у вугледобувній промисловості їх частка перевищила 
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80% і зросла за останні 6 років на 10%. У металургійній промисловості (57%) є 
тенденція до зростання у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки 
(58%), але спостерігається незначне скорочення. 

Найбільш негативними чинниками впливу на умови праці у 2015 р. є такі: 
несприятливий мікроклімат (загалом по промисловості 16,8% зайнятих у 

несприятливих умовах праці відчували на собі його вплив, у добувній таких бу-
ло 33,5%);  

виробничий шум, ультразвук, інфразвук (20,3 та 44,2% відповідно); 
вплив хімічних факторів (15,8 та 28,8% відповідно); 
важкість праці  (13,3 та 33,7% відповідно); 
напруженість праці (14,5 та 39,4% відповідно)1. 
У 2015 р. в Україні нараховувалася 5851 потерпіла особа від нещасних ви-

падків на виробництві, у тому числі у промисловості – 2952 особи (50,5%). Рі-
вень травматизму у промисловості є найвищим: у цілому по економіці – 0,7, у 
добувній промисловості – 4,6, у переробній – 1,1 чол./1000 зайнятих2.  

Сьогодні соціальна відповідальність – це і добровільна діяльність, і допов-
нення до господарської діяльності підприємства, метод управління бізнесом. 

Соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу залишається низькою. 
Наведені показники функціонування промисловості свідчать, що головною 

проблемою навіть економічно розвинутих країн є розвиток внутрішнього рин-
ку, його конкурентність, насиченість товарами, наявність конкурентоспромож-
ного споживача. Для розвитку внутрішнього ринку використовуються суб’єкти 
виробництва всіх форм власності та розмірів, їх рівноправність у ринкових від-
носинах, формування і підтримка середнього класу, створення нормального 
клімату бізнесових відносин тощо. Внутрішній ринок є головною проблемою 
держави, і його розвиток необхідний для нормального функціонування класу 
підприємців як сукупного виробника і капіталіста, тобто як індивідуальний 
(сім’я, група) капіталіст змагається, конкурує з іншими капіталістами. Як член 
класу капіталістів, він разом з іншими капіталістами бореться за нормальні 
умови функціонування свого класу (сукупного капіталіста), а для цього розви-
ває (розвивають) внутрішній ринок у міру його навантаження, а також у сукуп-
ності, за допомогою держави як інституту сукупного капіталу, вступають у бо-
ротьбу за своє місце на міжнародних ринках. У головних моментах у соціально 
орієнтованій капіталістичній державі інтереси капіталістів і найманих праців-
ників співпадають, а класові протиріччя не досягають антагоністичного стану. 

Аргументи доцільності наявності корпоративної соціальної відповідально-
сті бізнесу наведено на рис. 12. 

                                                      
1 Праця України у 2015 році: стат. зб. /Державна служба статистики. – К.: Консультант, 

2016. – С. 241-243. 
2 Травматизм на виробництві у 2015 році: стат. бюл./ Державна служба статистики. – 

Київ, 2016. – 48 с. 



52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12. Аргументи доцільності наявності корпоративної  
соціальної відповідальності бізнесу1 

 
Інша ситуація склалась у значній частині постсоціалістичних країн, країнах 

СНД, де капіталізм олігархічний, а в деяких країнах влада на місцях і в центрі 
належить компрадорській, клептоматичній, олігархічній буржуазії. Отримавши, 
не завжди легітимними методами, державну власність і перетворивши її на 
приватну, нові господарі не зрозуміли, що власність потребує їх відповідально-
сті. Більшість нових господарів не здатні ефективно управляти своїм капіталом. 
Професійних менеджерів, які володіють знаннями та досвідом щодо управління 
капіталом в умовах змішаної економіки та ринкових відносин, теж виявилось 
недостатньо. У цих умовах нові господарі вбачають вихід не в розвитку внут-

                                                      
1 Петрушенко Ю.Н. Особенности реализации концепции социальной ответственности 

бизнеса в национальном хозяйстве Украины / Ю.Н. Петрушенко // Журнал 
институциональных исследований. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 92-107. 

Фролов Д.П. Институциональная системность социальной ответственности бизнеса 
(природа, институции, механизм) / Д.П. Фролов, А.А. Шулимова // Журнал 
институциональных исследований. – 2013. – Т. 5, №1. – С. 122-144. 

Аргументи доцільності наявності  
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Забезпечення вигід 
(активна мотивація) 

 
• формування сприятливих умов 
для функціонування бізнесу у 
майбутньому; 

• відповідність очікуванням сус-
пільства; 

• формування позитивного імі-
джу компанії; 

• забезпечення необхідних та 
достатніх економічних резуль-
татів діяльності у перспективі; 

• залучення інвестицій; 
• залучення кваліфікованого пер-
соналу 

Уникнення ризиків 
(реактивна мотивація) 

 
• недопущення судових розгля-
дів за позовами споживачів, 
робітників, стейкхолдерів; 

• збереження позитивної репута-
ції; 

• забезпечення партнерства з 
компаніями, що працюють на 
принципах соціальної відпові-
дальності; 

• виняток ситуацій, коли підпри-
ємство виступає об’єктом ре-
гуляторного контролю з боку 
держави 
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рішніх ринків та суб’єктів ринкових відносин, а в прагненні приєднатись до ін-
ших суб’єктів, головним чином, зарубіжних, використовуючи тривіальну тезу 
«Захід нам поможе». Замість того щоб розвивати внутрішні ринки, олігархи 
стали мріяти, як приєднатись до зарубіжних виробників, заробити валюту на 
іноземних ринках, постачаючи туди сировину, напівфабрикати, продукцію ін-
телектуальної праці тощо за низькими цінами. Це призвело до занепаду про-
мисловості країни, дезінтеграції виробництв із завершеним циклом та виготов-
ленням продукції з високою доданою вартістю. Більш дешеві та якісні вироби 
зарубіжних виробників зайшли на незахищений внутрішній ринок і витіснили 
вітчизняних виробників, як це відбулось у всіх постсоціалістичних країнах, кра-
їнах СНД та Україні. 

Вступ України до СОТ не дав позитивних результатів, оскільки вітчизняні 
товари мали низьку конкурентоспроможність. Зате відкриття внутрішніх ринків 
надало можливість зайти на них зарубіжним виробникам. Спроби українського 
уряду поліпшити умови перебування України у СОТ також не дають позитив-
них результатів (рис. 13).  

 

 
 

Рис. 13. Динаміка експорту України та країн світу 
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Темпи зростання українського експорту залишаються нижчими, ніж в ін-
ших країнах світу.1 

Переважно сировинний характер виробництва зумовив порівняно низькі 
темпи зростання українського експорту: він зріс у 2015 р. у 3 рази порівняно з 
1994 р., у той час як у Чехії – у 8, Польщі – у 10, у Білорусі – у 12 разів. У ре-
зультаті Україна суттєво відстала від цих країн за рівнем економічного розвит-
ку. Саме експорт є важливою складовою, за рахунок якої країни, що розвива-
ються, отримують можливість збільшити свій добробут. Експортуючи товари, 
імпортуємо середній клас, який зрештою стане рушійною силою розвитку внут-
рішнього ринку. А поки що Україна програла боротьбу за інвестора у глобаль-
ній конкуренції як на ринку товарів, так і на інвестиційному ринку.  

Ще більш невдалим було підписання Угоди про асоціацію «Україна – ЄС». 
Цей крок призвів до обвального падіння обсягів експортно-імпортних операцій 
із країнами СНД та РФ. Експорт до ЄС також знизився. Із 36 позицій товарів, 
які отримала Україна від ЄС у 2015 р., реалізовано лише дві. Інше не реалізова-
но в результаті низької якості товарів та послуг вітчизняного виробництва, їх 
виробництва з відхиленням від Європейських стандартів ІSO 9000. За різними 
оцінками перехід на європейські стандарти потребує багато часу, і на це необ-
хідні витрати в сумі 150-200 млрд євро. ЄС практично ніяких дотацій не виділяє 
Україні, такий великий капітал неможливо отримати навіть шляхом кредитів. 

У зовнішньоекономічних відносинах уряду України доцільно орієнтувати-
ся не лише на країни, асоціації, союзи західних країн, але і формувати прямі 
відносини з країнами Заходу, Сходу, Азії, Африки, Латинської Америки та ін. 
Не менш важливим напрямом роботи має стати внутрішній ринок, на якому за 
підтримки держави «виростають» великі корпорації, здатні конкурувати і пра-
цювати на міжнародних ринках. В Україні вже є декілька таких корпорацій. Їх 
досвід має стати прикладом для інших вітчизняних виробників. Завданням дер-
жави залишається всеохоплююча підтримка вітчизняних виробників на внут-
рішньому і зовнішніх ринках, формування сприятливого бізнес-середовища. 

Активізація ЗЕД може бути досягнута шляхом нормалізації політичної 
складової діяльності держави, зменшення впливу державної зовнішньоеконо-
мічної діяльності на міжнародні економічні зв’язки країни з іншими державами 
та ТНК, розмежування політичної та економічної діяльності у сфері міжнарод-
них відносин (економічних та політичних), розмежування бізнесу і політики. 
Цьому сприяє інтернаціоналізація економіки, підприємств. 

 
 

                                                      
1 Амелін А. 25 років незалежності України: економічні підсумки [Електронний ресурс]: 

доповідь / А. Амелін. – К., 2016. – С. 15. – Режим доступу: www.uifuture.org. 
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Таблиця 31 
Загальна кількість юридичних осіб та іноземних підприємств  

в Україні у 2013-2016 рр. (станом на 1 жовтня) 1 
Показник 2013 2014** 2015** 2016** 

Кількість юридичних осіб за організаційними  
формами, усього* 1363389 1320954 1108746 1169870
із них іноземних підприємств, од. 2113 1995 676 673 
Питома вага іноземних підприємств у загальній 
кількості юридичних осіб, % 0,155 0,151 0,061 0,058 

1 За даними Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] / Єдиний 
державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) / Показники Єдиного дер-
жавного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) / Кількість юридичних осіб 
за організаційними формами. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 
20.10.2016 р. 

* До 2016 р. – кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами госпо-
дарювання, усього. 

** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя. 

 
Головні проблеми інтернаціоналізації українських підприємств та шляхи їх 

подолання наведено в табл. 32. 
 

Таблиця 32 
Основні бар’єри входу українських підприємств на зарубіжні ринки  

та шляхи їх подолання 
Бар’єри Заходи подолання 

Недостатні рівень і кількість кваліфікації 
персоналу 

Підготовка та регулярна перепідготовка 
персоналу, залучення зарубіжних фахівців 

Обмеженість оборотних активів, особли-
во для інтернаціоналізації  

Поліпшення фінансового стану підприємств 
та структури використання фінансів 

Обмеженість інформації щодо фінансо-
вого стану підприємств – конкурентів на 
зарубіжних ринках 

Спрощення доступу до інформації суб’єктів 
зарубіжних ринків, їх показників діяльності

Обмеженість уваги з боку менеджменту 
щодо інтернаціоналізації підприємств 

Зміна внутрішніх посадових інструкцій і 
розподілу часу на виконання обов’язків 

Недостатні взаємозв’язки з реальними і 
потенційними контрагентами на зарубі-
жних ринках 

 

Обмеженість інформації щодо бізнес-
процедур на зарубіжних ринках 

Удосконалення системи інформації 

Відсутність стандартів зарубіжних парт-
нерів 

 

Недоліки в роботі служб юридичного 
супроводу  інтернаціоналізації 

Удосконалення роботи юридичних служб 
підприємств 
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Наведені бар’єри інтернаціоналізації підприємств можна продовжити. Але 
головним у підвищенні конкурентоспроможності підприємств, їх успіхів у ЗЕД 
є підвищення рівня підготовки та кваліфікації персоналу, залучення інвестицій, 
які забезпечують інноваційний розвиток підприємств, промисловості й еконо-
міки в цілому. 

 
 
2.4. Інвестиції та інновації 
 
Аналіз показників інвестиційної діяльності в економіці України у 2010-

2015 рр. свідчить про нестабільність інвестиційного забезпечення економічного 
розвитку (табл. 33). 

 
Таблиця 33 

Показники інвестування економіки в Україні 1 

Вид промислової діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
І кв. 
2016 

Капітальні інвестиції в еконо-
міку, млрд  грн 180,6 241,3 273,3 250 219,4 273,1 51,6 
Індекси капітальних інвестицій 
в економіку, % 103,4 118,8 108,5 88,9 75,9 98,3 104,9 
Рівень інвестування економіки, 
% до ВВП 16,7 18,3 19,4 17,2 14,0 13,8 11,4 
ВВП у фактичних цінах,  
млрд грн 1082,5 1316,6 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5 453,2 

1 Складено за даними Держслужби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua). 

 
У 2015 р. порівняно з 2010 р. спостерігається зменшення рівня інвестуван-

ня економіки з 16,7 до 13,8%, а у І кварталі 2016 р. даний показник склав 11,4%, 
що на 1,6 в.п. більше, ніж за аналогічний період 2015 р.  

Структуру інвестицій за джерелами фінансування наведено в табл. 34. 
У табл. 35 відображено позицію України за найважливішими міжнародни-

ми індексами, що характеризують інвестиційну привабливість України. 
За 2010-2014 рр. позиція України в рейтингу за індексом глобальної кон-

курентоспроможності підвищилася на 13 позицій (Україна піднялася з 89 на  
76 місце серед 140 країн світу), але у 2015 р. спостерігається зниження даного 
індексу, що свідчить про зменшення здатності економіки зростати в довгостро-
ковій перспективі. Також поліпшилася позиція України серед інших країн світу 
за індексом ведення бізнесу протягом 2010-2015 рр.   
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Таблиця 35 
Світові рейтинги, що характеризують інвестиційну привабливість країни  

(2010-2015 рр.) 1 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення

Індекс глобальної конку-
рентоспроможності 
(Global Competitiveness 
Index, GCI) 89 82 73 84 76 79 +10 
Індекс ведення бізнесу 
(The Doing Business) 147 149 152 137 112 96 +51 
Індекс економічної сво-
боди (Heritage 
Foundation) 162 163 161 163 155 162 - 

1 Складено на основі джерел: 
Офіційний сайт рейтингового агентства «Moody's» [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://moodys.ru/.  
Офіційний сайт рейтингового агентства «Fitch Ratings» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://fitchratings.ru. 

 
Отже, за даними Світового банку в рейтингу The Doing Business-2015 Ук-

раїна посіла 96 місце – це той рекорд, який вона не досягала за всі роки своєї 
незалежності, увійшовши у сотню країн. П'ятірка країн-лідерів за умовами ве-
дення бізнесу у світі залишилася незмінною: Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія, 
США і Данія. У рейтингу країн за Індексом економічної свободи Україна у 
2015 р. посіла 162 місце із 178 країн, у звіті минулого року – 155 місце. 

Експерти відзначають, що Україна погіршила свої позиції за 8 з 10 показ-
ників: найгірша ситуація з гарантіями прав власності, інвестиціями, управління 
державними витратами. Україна перебуває на останньому місці з 43 країн Єв-
ропи1. Крім України, до списку країн із «репресивною економікою» входять ще 
25.  

Поруч з Україною в рейтингу Болівія. До групи «вільних економік» цього 
разу увійшли п'ять країн, які набрали понад 80 балів: Гонконг, Сінгапур, Авст-
ралія, Нова Зеландія і Швейцарія2. 

Нестача інвестицій призвела до того, що в Україні вкрай неефективна сис-
тема фінансування наукової сфери, її розвитку. За 2010-2015 рр. наукоємність 
ВВП скоротилася на 0,21% і в 2015 р. склала 0,62% ВВП – мінімальне значення 

                                                      
1 Україна – на 162-му місці в рейтингу економічних свобод. – Офіційний сайт Радіо 

Свобода. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/ con-
tent/article/26815953.html. 

2 Лемещенко П.С. Экономика рынков, антиэкономика и пределы инновационного раз-
вития / П.С. Лемещенко // Философия хозяйства. – 2012. – № 2 (80). – С. 165-185. 
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цього показника за всю історію незалежності України (для довідки: у 1991 р. 
наукоємність ВВП складала 2,5%) (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Динаміка наукоємності валового внутрішнього продукту України1 
 
В Україні загальний обсяг фінансування науки за рахунок усіх джерел до-

рівнює 10,3 млрд грн, із них на держбюджет припадає лише 4,1 млрд грн2. Тоб-
то загальні видатки на науку в Україні складають лише 75,2% обсягу фінансу-
вання науки одного провідного університету Європи, а державні видатки на на-
уку в Україні у три рази менше обсягу фінансування наукової діяльності Окс-
фордського університету.   

Показники інноваційної діяльності промислових підприємств України на-
ведено в табл. 36. 

 

                                                      
1 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 

центр Держстату України, 2013. – С. 77. 
 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. / Держкомстат України. – К., 

2003. – С. 72. 
 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 

центр Держстату України, 2005. – С. 95. 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 

центр Держстату України, 2008. – С. 89. 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 

центр Держстату України, 2010. – С. 67. 
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 

центр Держстату України, 2011. – С. 81. 
Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2015 році: Експрес-випуск Держав-

ної служби статистики України від  20.04.2016 р. № 106/0/05.3вн-16 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 
центр Держстату України, 2014. – С. 81. 
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Таблиця 36  
Динаміка показників інноваційної діяльності промислових  

підприємств України 1 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Кількість інноваційно активних 
підприємств, одиниць  
(% до загальної кількості про- 
мислових підприємств) 

1462 
(13,8) 

1679 
(16,2) 

1758 
(17,4) 

1715 
(16,8) 

1609 
(16,1) 

824 
(17,3) 

Кількість підприємств, що впро-
ваджували інновації  
(% до загальної кількості про- 
мислових підприємств) 

1217 
(11,5) 

1327 
(12,8) 

1371 
(13,6) 

1312 
(13,6) 

1208 
(12,1) 

723 
(15,2) 

Упроваджено нових технологіч-
них процесів, процесів 2043 2510 2188 1576 1743 1217 
у т.ч. маловідходних, ресурсозбе-
рігаючих 479 517 554 502 447 458 
Освоєно виробництво інновацій-
них видів продукції, найменувань 2408 3238 3403 3138 3661 3136 
у т.ч. нових видів машин, устат-
кування, приладів, апаратів 663 897 942 809 1314 966 
Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції, млн грн 
(% до загального обсягу реалізо-
ваної промислової продукції)  

33697,6
(3,8) 

42386,7
(3,8) 

36157,7
(3,3) 

35891,6 
(3,3) 

25669,0 
(2,5) 

23050,1
(1,5) 

 

1 Складено за джерелами:  
Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-аналітичне 

агентство, 2014. – С. 167, 181, 203.  
Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2014 році: Експрес-випуск Держав-

ної служби статистики України від 14.04.2015 р. № 97/0/05.3вн-15 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.   

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 
центр Держстату України, 2013. – С. 163, 165, 217, 218. 

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – К.: Інформаційно-видавничий 
центр Держстату України, 2011. – С. 185, 186, 188, 241.   

Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році: Експрес-випуск Держав-
ної служби статистики України від 14.04.2014 р. № 131/0/05.3вн-14 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/. 

Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2015 році: Експрес-випуск Держав-
ної служби статистики України від 14.04.2016 р. № 99/0/05.3вн-16 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

* Починаючи з 2015 р. до статистичного розгляду включаються юридичні особи різних 
видів економічної діяльності промисловості з чисельністю працюючих 50 чол. і більше. 

 
Наведені в табл. 36 дані свідчать про наявність проблем в інноваційній ді-

яльності та розвитку галузей промисловості України. 
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2.5. Діяльність базових галузей промисловості та їх вплив  
 на екологічну безпеку 

 
2.5.1. Металургія 
 
Металургійна галузь була та залишається одним із ключових секторів віт-

чизняної промисловості, частка якого в загальному обсязі реалізованої промис-
лової продукції протягом 2010-2015 рр. не опускалася нижче 15%. 

Крім того, навіть у кризовому періоді 2014-2015 рр. Україна змогла зберег-
ти свої позиції серед найбільших країн-металовиробників світу, посівши, за да-
ними  World Steel Association, 10 місце. 

До 2013 р. металургія здебільшого демонструвала позитивну динаміку 
(табл. 37), що відображалося у зростанні обсягів виробництва та реалізації ме-
талопродукції, збільшенні експорту та підвищенні заробітної плати. При цьому 
мали місце традиційні проблеми (низький техніко-технологічний та екологіч-
ний рівні виробництва, його висока енерго- й ресурсоємність, низький рівень 
інвестиційно-інноваційної активності, деформації в структурі виробництва, екс-
порту, імпорту та споживання металопродукції), наслідком існування яких ста-
ли від’ємні фінансові результати її діяльності.  

 
Таблиця 37 

Динаміка основних показників фінансово-економічної діяльності  
металургії України у 2010-2016 рр. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
I півріч-
чя 2016 

1  2 3 4 5 6 7 8 
Обсяг реалізованої ме-
талургійної продукції 
(у фактичних цінах), 
млрд грн ** 200,0 241,9 223,3 207,3 237,4 277,1 137,1 
Частка металургії в за-
гальному обсязі реалі-
зованої промислової 
продукції, %** 19,9 18,5 16,3 15,7 16,6 15,9 17,2 
Індекс металургійного 
виробництва, % до по-
переднього періоду* 115,1 111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9 
Обсяг виробництва ос-
новних видів металур-
гійної продукції, у тому 
числі: **        
чавун, млн т 27,4 28,9 28,5 29,1 24,8 21,9 11,9 
сталь, млн т 33,3 35,4 33,5 33,2 27,4 22,9 12,4 
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Закінчення табл. 37 
1 2 3 4 5 6 7 8 

прокат готовий, млн т 17,6 19,5 18,4 17,8 14,3 11,9 6,6 
труби та трубки, профі-
лі порожнисті зі сталі, 
млн т 1,9 2,4 2,2 1,8 1,6 0,97 0,45 
Середньооблікова кіль-
кість штатних праців-
ників, тис. осіб ** 350 338 330 310 272 244 222,2 
Середньомісячна но-
мінальна заробітна пла-
та, грн ** 2889 3530 3871 4150 4682 5645 6415 
Обсяг експорту мета-
лопродукції, млн дол.*** 17272,6 22032,4 18825,7 17525,2 15229,0 9470,71 3849,71 
Індекс експорту мета-
лопродукції, % до по-
переднього періоду*** 135,1 127,6 85,4 93,1 86,9 62,21 76,41 
Частка металопродукції 
у загальному обсязі 
товарного експор-
ту, %*** 34,0 32,6 27,8 28,1 28,3 24,81 23,21 
Обсяг імпорту метало-
продукції, млн дол. *** 4089,9 5588,7 5179,8 4953,2 3324,4 2004,21 1032,71 
Індекс імпорту метало-
продукції, % до по-
переднього періоду*** 154,1 136,6 92,7 95,6 67,1 60,31 112,31 
Частка метало продук-
ції у загальному обсязі 
товарного імпорту, %*** 6,8 6,9 6,2 6,5 6,1 5,31 6,01 
Фінансовий результат 
металургійних підпри-
ємств до оподаткуван-
ня, млн грн** -4610,2 -2475,4 -15954,1 -12081,5 -38640,0 -47061,2 -4018,2 
Рентабельність опера-
ційної діяльності, %** -0,6 0,1 -4,2 -2,7 2,8 0,6 4,2 

 
1 Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України 

(www.ukrstat.gov.ua).  
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини 

зони проведення АТО. 
** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, за 2014-

2016 рр. – також і без частини зони проведення АТО. 
*** Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя. 

 
Ситуація кардинально змінилася у 2014-2015 рр., коли внаслідок військо-

вих дій на сході країни та несприятливої кон’юнктури на світових ринках май-
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же всі основні показники металургійного виробництва істотно знизилися. За 
виключенням обсягів реалізованої металургійної продукції у фактичних цінах, 
спостерігалося скорочення виробництва основних видів металопродукції приб-
лизно на 20% щорічно, більш як на 10% зменшилася кількість найманих праці-
вників. Істотного зниження (на 20-40%) зазнали обсяги експорту й імпорту ме-
талопродукції. У результаті загального падіння економіки частка галузі в зага-
льному обсязі зовнішньоторговельних операцій залишилася практично незмін-
ною порівняно з довоєнним періодом, так само, як і товарна структура метало-
експорту, де більше 80% займали чорні метали. Діяльність метпідприємств бу-
ла збитковою, однак рентабельність операційної діяльності – навпаки, позитив-
ною, що може бути пов’язано з відображенням в офіційній статистиці у 2014-
2015 рр. лише заводів, розташованих на підконтрольній уряду України терито-
рії. Негативні тенденції тривали і в I півріччі 2016 р. 

За даними Держзовнішінформу, у 2015 р. порівняно з 2014 р. виручка від 
експорту металопродукції впала на 38% – до 7,8 млрд дол. (у натуральному ви-
раженні поставки українського металу на зовнішні ринки знизилися набагато 
менше – на 12,8% – до 21,2 млн т). Основними ринками збуту були країни ЄС 
(близько 30%), Близького та Середнього Сходу (більше 30%), СНД (до 15%) та 
Африки (приблизно 12%)1.   

При цьому сортаментна структура експортованої та імпортованої метало-
продукції в аналізованому періоді залишалася неефективною: основною стат-
тею експорту були напівфабрикати (до 40%) і плоский прокат із нелегованої 
сталі без покриття (більше 20%), тоді як імпортувалися, головним чином, про-
дукти прямого відновлення залізних руд (більше 10-20%), прокат із покриттям 
(15-20%) і вироби з легованої сталі (до 15%). 

Однією з причин такою ситуації є доволі низький рівень інвестиційно-
інноваційної активності в галузі, внаслідок чого формуються економічні перед-
умови майбутніх конкурентних втрат України на ринках металопродукції.  

Динаміка надходження як капітальних, так і прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) у металургію України в останні роки була негативною, хоча частка галузі 
в їх загальному обсязі в економіку країни практично не змінилася навіть у кри-
зовому періоді (табл. 38). 

За географічною структурою найбільше іноземних коштів надійшло з Ні-
меччини (більше 80%), Кіпру (близько 10%), Нідерландів (приблизно 3%). Та-
кож у різні роки у вітчизняну металургію інвестували Росія, Великобританія, 
Польща, Швейцарія. 

 

                                                      
1 Выручка от экспорта украинского металла в 2015 году упала на 38% [Електронний 

ресурс] / Бизнес Цензор. – Режим доступу: http://biz.censor.net.ua/news/ 1350/vyruchka_ot_ 
eksporta_ukrainskogo_metalla_v_ 2015_godu_upala_na_38. 
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Таблиця 38 
Динаміка капітальних та прямих іноземних інвестицій у металургію України  

у 2010-2016 рр. 1 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 
I пів-
річчя 
2016* 

Обсяг інвестицій в основ-
ний капітал, млн грн  5161 9037 8908 10670 11832 12503 4444,6
Індекс інвестицій в осно-
вний капітал, % до попе-
реднього періоду 68,1 154,8 94,4 114,9 89,9 83,5 86,7 
Частка інвестицій у мета-
лургію в загальному об-
сязі інвестицій в основ-
ний капітал в економіку 
України, % 3,0 3,8 3,4 4,3 5,8 5,0 3,7 
Інвестиції в основний ка-
пітал на тонну виплавле-
ної сталі, дол. 19,6 32,2 34,0 40,7 36,6 25,0 14,4 
Обсяг прямих іноземних 
інвестицій, млн дол. 5904,9 6103,5 6114,9 6217,2 5551,6 5309,7 5280,5
Темпи зростання ПІІ, % 
до попереднього періоду 106,7 103,4 100,2 101,7 89,3 95,6 98,3 
Частка інвестицій у мета-
лургію в загальному об-
сязі ПІІ в економіку Ук-
раїни, % 14,1 13,5 12,5 11,4 10,9 12,1 11,8 

1 Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України 
(http://www.ukrstat.gov.ua). 

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та части-
ни зони проведення АТО. 

 
Інноваційна активність у металургійній промисловості України в останні 

роки теж відрізнялася дуже низьким рівнем та значною нестабільністю за всіма 
основними показниками. Фінансування інноваційної діяльності у металургії 
протягом 2010-2014 рр. майже на 100% здійснювалося за рахунок власних кош-
тів підприємств. Однією з найбільш негативних характеристик інноваційної ді-
яльності в галузі є низька питома вага підприємств, які впроваджували процесні 
інновації (менше 10%), і мала частка маловідходних, ресурсозберігаючих, без-
відходних процесів у загальній кількості нових технологічних процесів у мета-
лургії (менше 50%). Причому ці показники протягом 2013-2014 рр. мали тенде-
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нцію до зниження на тлі уповільнення інвестиційної активності та погіршення 
світової кон’юнктури на світових ринках металопродукції. 

Однак металургійна промисловість, незважаючи на  кризові явища, посідає 
чільне місце в економіці України. У зв’язку з цим сучасне відродження галузі є 
нагальною необхідністю та потребує значної уваги держави. 

 
 
2.5.2. Хімічна промисловість 
 
У посткризовий період 2010-2011 рр. галузь продемонструвала високий 

потенціал відновлення, зростання виробничо-комерційної та зовнішньоторго-
вельної діяльності, стабілізацію фінансового стану. У 2011 р. було досягнуто 
рекордний показник в українському аміачному виробництві – 5,26 млн т. Пози-
тивні результати того періоду були обумовлені двома основними факторами: 
активізацією продажів на зовнішніх ринках завдяки сприятливій товарній і ці-
новій кон'юнктурі та забезпеченістю ключових виробників галузі відносно де-
шевим природним газом. Унаслідок цього у 2011 р. підприємствам базової хімії 
вдалося вийти на позитивний рівень рентабельності операційної діяльності та 
вдвічі скоротити від’ємний фінансовий результат до оподаткування (табл. 39).  

 
Таблиця 39 

Основні показники виробництва хімічних речовин  
та хімічної продукції України у 2010-2015 рр. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 
2015/

2014,%
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обсяг реалізова-
ної хімічної продук-
ції, млн грн 35503,0 57315,2 60011,1 52099,1 46807,7 61971,1 132,4 
2. Частка хімічної 
галузі в загальному 
обсязі реалізованої 
промислової проду-
кції, % 3,3 4,3 4,3 3,8 3,9 4,1 - 
3. Індекс промисло-
вої продукції, %  121,5 123,7 96,2 83,1 85,8 84,8 - 
4. Індекси цін ви-
робників промисло-
вої продукції, % 113,5 124,7 107,3 98.7 126,0 149,2 - 
5. Обсяг експорту 
хімічної продукції**, 
млн дол.  3479,3 5390,3 5058,9 4327,3 3054,1 2130,8 69,8 



66 

Закінчення табл. 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Частка хімічної 
продукції в загаль-
ному обсязі товар-
ного експорту, % 6,8 7,9 7,4 6,8 5,7 5,6 - 
7. Обсяг імпорту хі-
мічної продукції**, 
млн дол. 6471,5 8020,8 8586,4 8435,3 6782,2 5009,2 73,9 
8. Частка хімічної 
продукції в загаль-
ному обсязі товар-
ного імпорту, % 10,7 9,7 10,1 11,0 12,5 13,4 - 
9. Фінансовий ре-
зультат до оподат-
кування підприємс-
тві, млн грн -2225,1 -1061,4 -7619,6 -8082,0 -35508,5 -31632,8 89,1 
10. Рентабельність 
операційної діяль-
ності, % -2,4 0,2 -8,0 -8,2 -23,5 -15,3 - 

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення АТО.  

** Разом із фармацевтичною продукцією. 
 

До деструктивної дії системних чинників макроекономічного і ринкового 
характеру у 2014 р. додалися наслідки загострення внутрішньополітичного 
конфлікту і військового протистояння на сході країни. На території Криму за-
лишилося декілька стратегічних активів (ПрАТ «Кримський ТИТАН», ПАТ 
«Кримський содовий завод», ПАТ «Бром»), через що було втрачено ряд імпор-
тозамінних та експортоорієнтованих виробництв. Унаслідок активних військо-
вих дій на території Донбасу було пошкоджено виробничу інфраструктуру ок-
ремих підприємств (Донецький казенний завод хімічних виробів), значна час-
тина підприємств (зокрема Горлівське ПАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Стаха-
нівський завод технічного вуглецю») залишилася на непідконтрольній уряду 
України території, через що виробничий потенціал хімічної галузі регіону сут-
тєво скоротився; ряд хімічних підприємств у зоні АТО призупинило виробни-
чий процес через загрози техногенного характеру (зокрема, ПрАТ «Сєверодо-
нецьке об’єднання «Азот»); чималого руйнування зазнала енергетична і транс-
портна інфраструктура галузі. 

Фінансові результати діяльності хімічного сектору засвідчили, що накопи-
чення великих збитків його суб’єктами тривало і в 2015 р. Але з урахуванням 
певного зниження збитковості операційної діяльності можна стверджувати, що 
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зростання абсолютних значень від’ємного фінансового результату обумовлене 
передусім непродуктивними витратами на утримання непрацюючих вироб-
ництв. 

Перші наявні підсумки 2016 р. є дещо суперечливими. Обсяг нових замов-
лень на виробництво хімічної продукції у І півріччі 2016 р. зріс на 33,6% порів-
няно з відповідним періодом минулого року, а індекс промислової продукції у 
галузі за січень-липень 2016 р. становив 100,1, тобто можна було б припустити, 
що галузь призупинила падіння і намагається «відштовхнутися від дна». Але 
дані щодо обсягів реалізованої хімічної продукції у І півріччі свідчать про їх 
скорочення майже на 10% порівняно з аналогічним показником 2015 р., причо-
му найбільшого падіння зазнала основна хімічна продукція – добрива й азотні 
сполуки (на 13,6%).  

Наростання кризових явищ у галузі, значне падіння виробництва у її клю-
чових експортоорієнтованих сегментах, втрата частини виробничих активів, а 
також звуження і перерозподіл експортних потоків через геополітичні чинники 
спричинили суттєве погіршення показників зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів галузі впродовж 2010-2015 рр. (див. табл. 39). 

Підсумки І півріччя 2016 р. продемонстрували подальше поглиблення дис-
балансу зовнішньої торгівлі через падіння обсягів експорту хімічних товарів (на 
37,9%) і зростання обсягів імпорту (на 13,9%) порівняно з І півріччям 2015 р. 

Серед інших тенденцій у зовнішній торгівлі хімічними товарами варто ви-
ділити зростаючі темпи падіння зовнішньоторговельного обороту, поглиблення 
сировинної та напівсировинної спрямованості експорту, збереження орієнтації 
імпорту на продукцію із середнім і високим рівнями технологічної переробки, 
нарощування залежності внутрішнього споживання, зокрема сфери переробки, 
від імпортних поставок хімічної сировини і матеріалів. 

Отже, на сьогоднішній день хімічна промисловість України перебуває у стані 
гострої кризи, спричиненої як системними макроекономічними і галузевими  
проблемами, так і чинниками ситуативного характеру. Подальші намагання ос- 
новних гравців зберегти status quo залишають слабкі шанси навіть інерційному 
сценарію, призводять до втрати потенціалу галузі, її занепаду та руйнування. 

У цій ситуації потрібна розробка актуальної моделі розвитку хімічної про-
мисловості та її суб’єктів з урахуванням їх поточного потенціалу та успішної сві-
тової практики неоіндустріального розвитку. 

Політика реалізації неоіндустріальної концепції в хімічній промисловості 
України найближчим часом має сконцентруватися на двох стратегічних напря-
мах: 

1)  реіндустріалізація, тобто техніко-технологічна модернізація традиційних 
багатотоннажних виробництв базової хімії для підвищення їх ресурсоефективно-
сті та відновлення рентабельності продуктових ланцюгів на їх основі. Її успішне 
здійснення відновить зруйновані елементи виробничого, трудового, науково-
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технологічного потенціалу, активізує інноваційне середовище, сформує позитив-
ний інноваційний досвід, надасть додаткові інвестиційні ресурси та створить  
фундамент для реалізації наступного напряму неоіндустріалізації; 

2) диверсифікація та створення наукоємних малотоннажних виробництв у 
сегментах спеціальної та тонкої хімії (завершальні стадії продуктових ланцюгів) 
на основі інноваційних технологій, енерго- й екологічної ефективності. 

Реалізація обох стратегічних напрямів неоіндустріалізації хімічної промис-
ловості має відбуватися у послідовно-паралельний спосіб, який не потребує кон-
центрації надвеликих ресурсів в обмежений проміжок часу і дозволяє здійснюва-
ти ступеневе фінансування в міру виконання попередніх етапів. 

Важливою передумовою успішної реалізації зазначених стратегічних за-
вдань є реформування інституційного устрою галузі та здійснення виваженої 
приватизаційної політики, зокрема стосовно ВАТ «Одеський припортовий завод», 
ПАТ «Сумихімпром», ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 

 
 
2.5.3. Машинобудування 
 
Машинобудівний комплекс України включає понад 20 галузей, 

58 підгалузей, у яких працює 11267 підприємств (146 великих, 1834 середніх, 
9287 малих), на яких зайнято близько 1,5 млн працівників. За виробництвом, 
експортом та імпортом у промисловості машинобудування складає1: 

 2011 р.  2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Продукція машинобудування, % 10,0 10,2 8,7 н/д 
Експорт машинобудування, % 11,9 13,3 10,6 7,4 
Імпорт машинобудування, % 8,2 10,9 7,0 н/д 

Незважаючи на суттєвий внесок машинобудування в розвиток національ-
ної економіки, слід відзначити, що його частка у структурі промисловості Укра-
їни впродовж останніх трьох років зменшується (2013 р. − 8,6%, 2014 р. − 7,2, 
2015 р. − 6,5%). Така тенденція є негативною, оскільки машинобудування ви-
ступає основою економічного розвитку держави, тому що ця галузь забезпечує 
засобами виробництва інші галузі економіки (паливну, агропромислову, буді-
вельну), тим самим сприяє оновленню та накопиченню капіталу. Саме машино-
будуванню в сучасних умовах належить важлива роль у прискоренні науково-
технічного прогресу.  

                                                      
1 Лебедев П. Машинобудування України: галузь і поточні тенденції [Електронний ре-

сурс] / П. Лебедев. – Режим доступу: http:// fb.ru/artiile/247928/masninostroenie ukrainyi-
otrasle-i-tekuschie-tendensii. 
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До основних проблем розвитку підприємств машинобудівного комплексу 
України можна віднести такі: 

1. Застарілі основні виробничі фонди. Аналіз основних засобів підпри-
ємств машинобудування свідчить, що рівень зносу обладнання на більшості  
підприємств становить близько 70%, а у виробництві транспортного устатку-
вання перевищує 72%. Застарілі виробничі потужності багатьох підприємств не 
дозволяють наповнити внутрішній ринок і задовольнити попит товарами націо-
нального виробництва. 

2. Брак обігових коштів у підприємств. Недостатня кількість високоліквід-
них коштів призводить до того, що підприємства не можуть розрахуватися з 
контрагентами, тобто втрачають платоспроможність, що знижує їх конкуренто-
спроможність. За останні 5 років кількість збиткових підприємств промислово-
сті перевищує 30% від загальної кількості збиткових підприємств України. Рен-
табельність виробництва становить від’ємне значення. Відтак, машинобудуван-
ня перетворилося на одну з найменш рентабельних галузей промисловості. У 
зв'язку з цим інвестори стали обережнішими і стали менше фінансувати підпри-
ємства. 

3. Низький рівень інноваційної активності українських підприємств, їх ни-
зька інвестиційна привабливість. Кількість інновацій на промислових підпри-
ємствах порівняно з розвиненими країнами залишається занадто малою. Фінан-
сування інноваційної діяльності галузі відбувається переважно за рахунок влас-
них коштів підприємств (76,7%) і кредитів (10,8%). 

4. Низька конкурентоспроможність багатьох видів продукції вітчизняних 
підприємств. За якістю та технологічними рішеннями вироби радіоелектроніки, 
побутові прилади, сільськогосподарські та дорожньо-будівні машини, а також 
цілий перелік інших товарів значно програють зарубіжним аналогам. У цій 
сфері в широких масштабах продовжують використовуватися витратні техно-
логії, що спричиняє зростання ресурсоємності продукції та перешкоджає ско-
роченню витрат виробництва і випуску інноваційної продукції в інших галузях 
економіки. 

5. Недостатня кількість кваліфікованих робітників. При низькому рівні оп-
лати праці молоді фахівці не мають бажання працювати в цій сфері, а переваж-
на більшість працівників із досвідом мають пенсійний вік. Втрачаючи кваліфі-
кованих фахівців, які звільняються або виходять на пенсію, машинобудівні під-
приємства не можуть підготувати їм гідну заміну, що має своє відображення в 
низькій якості виконання роботи. 

6. Експорт продукції переважно до РФ, менше до інших країн СНД. Екс-
порт України в галузі машинобудування є недиверсифікованим і надходить бі-
льшою мірою на російський ринок. 

Особливою складовою сталого функціонування сучасного машинобудівно-
го підприємства є реалізація інноваційної моделі його розвитку, яка для біль-
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шості вітчизняних підприємств машинобудування є єдиним конструктивним  
варіантом, здатним забезпечити оновлення виробничих технологій та асорти-
менту продукції, а також сприяти створенню умов для максимального викорис-
тання їх інтелектуального потенціалу. 

Забезпечити перехід до сталого розвитку та реалізувати інноваційну мо-
дель у машинобудівному комплексі можна за рахунок: 

активізації інноваційної діяльності та формування єдиного інноваційного 
середовища; 

створення принципово нових технологій проривного характеру, запрова-
дження виробництва високотехнологічних зразків машинобудівної продукції; 

генерування потоку нових знань і розширення трансферу технологій; 
розвитку науково-виробничої інфраструктури та технологічної бази підп-

риємств машинобудування; 
підвищення рівня компетенції працівників й удосконалення системи підго-

товки кадрів; 
перерозподілу та зниження рівня інноваційних ризиків шляхом зростання 

рівня спеціалізації і неподільності процесу розробки інновацій тощо. 
Вирішальне значення для практичної значимості й ефективності даного  

підходу має цілеспрямована державна підтримка процесів розвитку підпри-
ємств машинобудування. 

 
 
2.5.4. Енергетика та вугільна промисловість 
 
Основними енергетичними виробниками в Україні є підприємства вугіль-

ної промисловості, електроенергетики, нафтогазової промисловості (табл. 40). 
Відносно вугілля та електроенергії Україна є самодостатньою державою. Газ та 
нафта частково видобуваються в Україні, частково купуються за кордоном. Роз-
глянемо стан і перспективи вирішення енергетичної проблеми в Україні з пози-
ції сьогоднішньої ситуації. 

Отже, відбулася суттєва зміна структури споживання первинних енерге-
тичних ресурсів (ПЕР). У 2013 р. відносно 1990 р. споживання склало: нафти – 
16,0%; природного газу – 36,7; вугілля – 43,9; електроенергії АЕС – 109,3; елек-
троенергії ГЕС – 129,2%. У цілому споживання ПЕР у 2013 р. відносно 1990 р. 
склало 43,2%; у 2014 р. – 37,0%. Як у натуральному вираженні, так і у відсотках 
зросло споживання електроенергії (ГЕС і АЕС), знизилося споживання нафти, 
природного газу та вугілля.  

Після розпаду СРСР вугільне виробництво майже повністю було переорі- 
єнтоване на задоволення власних потреб української промисловості. 
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Таблиця 40 
Динаміка споживання первинних енергетичних ресурсів,  

млн т нафтового еквіваленту 

Рік 
Спожи-
вання 
нафти 

Споживан-
ня природ-
ного газу 

Споживан-
ня вугілля 

Споживан-
ня електри-
ки АЕС 

Споживан-
ня  

електрики  
ГЕС 

Загальне 
споживан-
ня ПЕР 

2000 12,1 63,9 39,2 17,5 2,6 135,2 
2005 13,7 62,1 37,5 20,1 2,8 136,2 
2010 12,6 47,0 38,3 20,2 2,9 120,9 
2011 13,1 48,3 41,5 20,4 2,4 125,7 
2012 12,4 44,6 42,7 20,4 2,4 122,7 
2013 11,9 41,0 41,4 18,8 3,1 116,6 
2014 10,2 34,6 33,0 20,0 1,9 100,1 

 
Вугільна промисловість. В Україні основними постачальниками вугіль-

ної продукції як сировини для виробництва коксу та палива для виробництва 
електроенергії є підприємства Донбасу. Їх частка в загальному обсязі видобутку 
вугілля останніми роками становила понад 95%, у тому числі Донецької облас-
ті – 40, Луганської – 35 і Дніпропетровської – 20%; близько 5% видобувається у 
Львівсько-Волинському басейні. 

Загалом у 2015 р. українські шахти видобули 39,8 млн т вугілля, що на 
38,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2014 р. і на 52,4% – порівняно з 
2013 р. При цьому видобуток коксівного вугілля за рік скоротився на 49,8% – 
до 8,2 млн т, а енергетичного – на 35,3% (до 31,6 млн т). Відповідно по Донець-
кій і Луганській областях показники склали 14,4 млн т (на 44,9% менше показ-
ника попереднього року) і 4,3 млн т (на 75,8% менше 2014 р.)1. 

У табл. 41 наведено обсяги видобутку вугілля в Україні у 2012-2016 рр.2  
 
 

                                                      
1 Добыча угля в Украине за 12 месяцев 2015 г. упала на 38.8% [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://uaenergy.com.ua/post/24502/ dobycha-uglya-v-ukraine-za-12-mes-2015-g-
upala-na/ 

2 Україна в 2014 р. скоротила видобуток вугілля на 22,3% – до 65 млн т [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-v-2014-g-sokratila-dobychu-
uglya-na-22-3---do-65-mln-t---090220151 33200. 

Украина в 2013 году сократила добычу угля на 3% [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://coalnews.ucoz.ru/news/ ukraina_v_ 2013_ godu_ sokratila_dobychu_ uglja_na_3/ 
2014-02-23-7189. 

Добыча угля в Украине в 2012 году увеличилась на 4,8% [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://coalnews.ucoz.ru/news/dobycha_uglja_v_ukraine_v_2012_godu_uvelichila 
sna_4_8/2013-01-13-5431. 
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Таблиця 41 
Видобуток вугілля в Україні у 2012-2016 рр., млн т 

Показник 2012  2013  2014  2015  
6 місяців 
2016 р. 

Україна, всього 85,8 83,6 65,0 39,8 19,0 
Зокрема,  коксівного 24,6 23,6 16,1 8,2 4,4 
енергетичного 61,2 60,0 48,9 31,6 14,6 
Зокрема,  по областях:  
Донецька  39,5 37,5 26,1 14,4 7,6 
Луганська  26,9 26,0 17,9 4,3 1,9 

 
Унаслідок військових дій на Донбасі значна частина шахт припинила ви-

робничу діяльність. У 2016 р. не працюють 74 шахти із 119 (62%), у тому числі 
в державному секторі 64 шахти з 81 (79%), у недержавному – 10 шахт із 38 
(26%). Багато шахт зазнали руйнувань комплексів поверхні, ряд шахт затоплено; 
пошкоджено промислову інфраструктуру вугледобувних підприємств.  

Згідно з попередніми даними до кінця  2016 р. має спостерігатися тенден-
ція скорочення обсягу видобутку вугілля на 9,4% порівняно з 2015 р., обсягу 
готової вугільної продукції – на 8,2, товарної вугільної продукції – на 8,1, реалі-
зованої вугільної продукції – на 9,5%. При цьому загальний обсяг залишку ву-
гілля на складах вугледобувних і вуглепереробних підприємств, підпорядкова-
них Міністерству, зростатиме на 4,4%, а готового до відвантаження – на 4,7%. 
Рівень збитковості вуглевидобутку складатиме 70,6%, що на 3,7% більше порі-
вняно з 2015 р. Собівартість 1 т товарної вугільної продукції перевищить ціну у 
3,4 раза. Частка витрат на збут 1 т товарної вугільної продукції становитиме 
0,5%.  

Вугільна промисловість України вже тривалий час перебуває у критично-
му стані, який зараз перетворився на катастрофічний унаслідок військового 
конфлікту на Донбасі. 

Вугледобувні підприємства на території, непідконтрольній українській 
владі, поставлені в умови «самовиживання», що є згубними для них, особливо 
для збиткових підприємств державного сектору. 

З урахуванням загального стану вугільної промисловості слід ставити за-
вдання не простого її відтворення у форматі, що склався в минулому, а радика-
льної організаційно-економічної та техніко-технологічної модернізації з орієн-
тацією на досягнення беззбитковості галузі. 

Відбудова зруйнованих, пошкоджених шахт потребує певного часу і знач-
них коштів. Орієнтація на використання новітніх техніко-технологічних рішень 
істотно збільшує вартість відновлювальних робіт. Тому цей підхід може стати 
доцільним лише для найбільш потужних перспективних шахт. Відновлювати ж 
шахти найменш продуктивні й безперспективні щодо їх рентабельності може 
взагалі виявитися недоцільним. Вирішення цієї проблеми має бути економічно 
обґрунтованим і соціально виваженим. 
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Електроенергетика. Паливно-енергетичний комплекс України складають 
об’єкти електрогенерації (атомні, гідравлічні й теплові електростанції) та видо-
бутку палива (переважно вугільні шахти). Головними є дві корпорації: Держав-
на національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК Енергоатом) і приват-
на вертикально інтегрована енергетична компанія ДТЕК, якій належать най-
більш потужні генеруючі, енергопередавальні та розподільні компанії в Україні, 
а також 29 шахт, що до недавнього часу забезпечували 46% національного ви-
добутку вугілля (левову частку обсягу твердого палива). 

У табл. 42 наведено статистичні дані, що відображають розвиток ситуації в 
енергетиці України1.  

 
Таблиця 42 

Виробництво електроенергії в Україні у 2012-2014 рр., млрд кВт·год. 

Показник 2012 2013 2014 2015 
6 місяців 
2016 р. 

Україна 198,0 193,6 182,4 157,3 76,5 
Зокрема АЕС 90,1 83,2 88,4 87,6 40,2 
ТЕС і ТЕЦ 96,4 86,6 75,4 55,2 26,8 
ГЕС і ГАЕС 10,9 14,3 9,9 6,8 5,1 
Інші 8,6 9,5 8,7 7,7 4,4 

 
Загальні по країні обсяги виробництва електроенергії у 2015 р. порівняно з 

2014 р. скоротилися на 24,7 млрд кВт·год. (-13,67%). При цьому обсяги вироб-
ництва електроенергії на АЕС суттєво не змінились (-0,9%), у той час як вироб-
ництво на підприємствах теплової генерації знизилось на 27,7%, що є наслідком 
збройного протистояння у Донецькій та Луганській областях. 

За результатами І півріччя 2016 р. тенденція падіння виробництва електро-
енергії порівняно з аналогічним періодом минулого року дещо уповільнилась (-
5,7%), а структура виробництва суттєво змінилась. Так, на 9,5% знизилось ви-
робництво електроенергії на АЕС, що певним чином пов’язано з плановими ре-
монтами на реакторах. При цьому падіння виробництва на ТЕС уповільнилось 
до 8,1%, а виробництво електроенергії ГЕС зросло на 40,1%. 

                                                      
1 Производство электроэнергии в Украине за 12 месяцев 2015 г. упало на 13.6% [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaenergy.com. ua/post/25671/proizvodstvo-
elektroenergii-v-ukraine-za-12-mes-2015-g/. 

Україна в 2013 р. скоротила виробництво електроенергії на 2,3% [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/business/ sokratila-proizvodstvo-elektroenergii-na-2-3.html. 

Виробництво електроенергії в Україні в 2012 році зросло на 2,2% – до 198 млрд 
кВт·год. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/ energetics/740559-
virobnitstvo-elektroenergiji-v-ukrajin i-v-2012-rotsi-zroslo-na-22-do-198-mlrd-kvt-god.html. 

Производство электроэнергии в Украине за 6 месяцев 2016 г. сократилось на 5.7% 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaenergy.com. ua/post/26602/proizvodstvo-
elektroenergii-v-ukraine-za-6-mes-2016-g/. 
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2.5.5. Екологічне становище як результат промислової діяльності 
 

Основними напрямами техногенного навантаження від промислового сек-
тору залишаються: 

утворення та розміщення відходів виробництва; 
спеціальне водокористування (водоспоживання та водовідведення); 
емісія забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Утворення та поводження з відходами 
Станом на 2015 р.1 порівняно з рівнем 2010 р. утворення промислових від-

ходів І-ІІІ класів небезпеки2 скоротилося у 4,45 раза (рис. 15). Тенденція падін-
ня обсягів відходоутворення спостерігається починаючи з 2008 р. (з початком 
світової фінансово-економічної кризи) і триває внаслідок скорочення промис-
лових потужностей, пов’язаних із національною соціально-політичною та еко-
номічною кризами.  

 

 
Рис. 15. Динаміка утворення промислових відходів І-ІІІ класів небезпеки 

(складено за даними Державної служби статистики України3) 
 
Проте загальний обсяг небезпечних (І-ІІІ класів небезпеки)  відходів, нако-

пичених за 2000-2015 рр., скорочується повільнішими темпами (лише у 2 рази) 
та залишається значним – 12 млн т. Це зумовлено падінням активності у сфері 

                                                      
1 З урахуванням відсутності статистичних даних щодо тимчасово окупованих терито-

рій. 
2 І клас – речовини (відходи) надзвичайно небезпечні за ступенем впливу на організм; ІІ 

клас – речовини (відходи) високонебезпечні; ІІІ клас – речовини (відходи) помірно небезпеч-
ні. 

3 Державна служба статистики України (2016). Утворення та поводження з відходами. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ 
ns_rik/ns_u/opap_u2005.html. 
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використання відходів як вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів 
(майже у 7 разів у натуральному вираженні). Згідно з даними рис. 16 питома 
вага утилізованих відходів за останнє десятиріччя суттєво зменшилася порівня-
но з 2000-2002 рр., коли відсоток утилізації промислових відходів І-ІІІ класів 
небезпеки в обсязі утворених становив понад 90%. Починаючи з 2003 р. цей 
показник (за рідкими виключеннями) не досягає 50%.  

 

 
 

Рис. 16. Питома вага утилізації промислових відходів  
І-ІІІ класів небезпеки в обсязі утворених 

(складено за даними Державної служби статистики України1) 

 
Отже, утилізація відходів І-ІІІ класів небезпеки, незважаючи на скорочення 

обсягів їх утворення, просувається меншими темпами, ніж у 2000-2002 рр. Але 
скорочення загального обсягу відходів І-ІІІ класів небезпеки, накопичених про-
тягом експлуатації у місцях видалення відходів (46%), від рівня 2000 р. є пози-
тивним маркером у динаміці техногенного навантаження від промислового сек-
тору. 

Станом на 2015 р. на території України накопичено понад 12,5 млрд т про-
мислових відходів. 

 
 
 

                                                      
1 Державна служба статистики України (2016). Утворення та поводження з відходами. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ 
ns_rik/ns_u/opap_u2005.html. 
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Спеціальне водокористування1 
До техногенного водообігу в Україні залучено близько 10 млрд м3 водних 

ресурсів. Рівень водозабору, споживання та водовідведення у 2015 р. зменшив-
ся у 2 рази порівняно з показниками 2000 р. та майже у 4 рази – порівняно з 
1990 р. Питома вага втрат води (різниця між обсягами споживання та забору 
води з природних водних об’єктів) коливається у межах 24-35%, що свідчить 
про недостатньо ефективне управління водними ресурсами в умовах, близьких 
до дефіциту2. З урахуванням того, що обсяги техногенно перетвореної води, яка 
повертається до екосистем, становлять у середньому 58% від обсягу вилучених 
водних ресурсів, існує загроза поступового виснаження запасів природного  
водного фонду. 

Емісія забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
На відміну від спадних тенденцій у сфері поводження з відходами та спе-

ціального водокористування у періоди 2000-2007 та 2009-2011 рр. спостерігала-
ся зростаюча динаміка емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Лише в 2014-2015 рр. відзначається суттєве скорочення обсягів викидів, що  
певною мірою пов’язано з припиненням або скороченням діяльності підпри-
ємств індустріальних регіонів на сході країни (Донецької та Луганської облас-
тей). Викиди, утворені стаціонарними джерелами забруднення, традиційно 
створюють більшу половину загальної емісії, проте останніми роками їх позиції 
поступово витісняють пересувні джерела (транспортні засоби). 

За результатами аналізу інвестиційного клімату в Україні встановлено, що 
екологічні інвестиції в натуральному вираженні у 2015 р. порівняно з 2000 р. 
зросли у 6,7 раза, проте у питомому вираженні, як і раніше, становлять незнач-
ну частину загального інвестування. Так, у 2005-2010 рр. їх питома вага у скла-
ді капітальних інвестицій дорівнює близько 1,5%, у 2011-2015 рр. – 2,8%. При 
цьому min 6% (у середньому 15%) усіх еко-інвестицій становить ремонт існу- 
ючих (здебільшого застарілих) фондів природоохоронного призначення3. Біль-
ше половини (54%) усіх капітальних інвестицій на охорону та раціональне ви-
користання природних ресурсів припадає на заходи щодо забезпечення радіа-
ційної безпеки. Іншими, найбільш суттєвими статтями витрат є: охорона атмо-
сферного повітря і проблеми зміни клімату – 18,5%; очищення зворотних вод – 
11,1; поводження з відходами – 9,6; захист і реабілітація ґрунту, підземних та 
поверхневих вод – 5,1%. 

                                                      
1 «Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, вико-

ристання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та 
скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів» (ст. 48 
Водного кодексу України). 

2 Відповідно до Всесвітньої програми оцінки води (World Water Assessment Programme, 
WWAP) Україна належить до країн, що увійшли до групи «водної уразливості» (water 
vulnerability), тобто близьких до зони ризику або «водного стресу» (waterstress). 

3 Державна служба статистики України (2016). Витрати на охорону та раціональне ви-
користання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Також усталеною практикою є переважання поточних витрат1 на охорону 
навколишнього природного середовища, які традиційно у 2-3 рази вищі за капі-
тальні еко-інвестиції. Отже, підприємці обмежуються виконанням мінімальних, 
встановлених природоохоронним законодавством, обов’язків та уникають  
масштабних заходів щодо екологізації технологічних укладів. З одного боку, це 
зумовлено обмеженістю фінансових ресурсів, з іншого – низькою ефективністю 
екологічного оподаткування. Слід зауважити, що питома вага витрат на охоро-
ну навколишнього природного середовища за рахунок коштів держбюджету не 
перевищує 10% та зберігає тенденцію до скорочення в капітальних інвестиціях: 
за 1996-2010 рр. – 8%, 2012-2015 рр. – 1,35%, у поточних витратах вона зберіга-
ється на рівні 2,5% з 2005 р. Тобто провідну роль у формуванні інвестиційного 
клімату у природоохоронній сфері відіграють економічні агенти відповідно до 
умов вільного ринку. Інвестиційна активність державних інститутів є мінімаль-
ною. 

Обсяг інноваційних витрат у промисловості (у середньому 10 млрд грн на 
рік) також здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств 
(2010 р. – 59%; 2013 р. – 73; 2014 р. – 85; 2015 р. – 97,2%). Іноземні інвестори 
інвестують в інновації на рівні 0,4-13%, державні бюджети – 0,26-4,47%. Пере-
важаюча стаття фінансування промислових інноваційних витрат (до 80% у 
2015 р.) стосується «придбання машин, обладнання та програмного забезпечен-
ня». На внутрішні науково-дослідні роботи припадає 6-14% інноваційних ви-
трат, зовнішні – 1,7-3,4%. Серед упроваджених технологічних процесів до еко-
логічно орієнтованих (маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних) 
відносяться 33%. У структурі інноваційної продукції, виробництво якої освоєно 
на вітчизняних підприємствах, техніко-технологічні інновації становлять 29%.  

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової за 
період 2000-2015 рр. скоротилася з 9,4 до 2,5%. Динаміка реалізації інновацій-
ної продукції коливається в межах 31,4-45,8 млрд грн на рік, із них у середньо-
му 35% належить продукції, яка є новою для ринку, та 40% – яка експортуєть-
ся2. На 1 грн інноваційних витрат у промисловості припадає 3-4 грн реалізова-
ної інноваційної продукції, загалом інноваційна діяльність є рентабельною. 

Таким чином, Україна має достатній рівень людського розвитку, високий 
інтелектуальний капітал, проте поступово втрачає технологічну базу виробниц-
тва та природний капітал. Рівень зносу основних виробничих фондів досяг кри-
тичного значення – понад 83%. Інтенсивність техногенного навантаження на 
довкілля значною мірою залежить від коливань потужності матеріального ви-
робництва, тобто стагнації або спаду економічної активності. 

Позитивними маркерами в динаміці техногенного навантаження від про-
мислового сектору є скорочення обсягів: 

                                                      
1 Витрати на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природо-

охоронного призначення) в робочому стані входять до складу витрат поточного періоду. 
2  Державна служба статистики України (2016). Наукова та інноваційна діяльність 

(1990-2015 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 
operativ2005/ ni/ind_rik/ind_u/2002.html. 
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утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки у 4,45 раза (порівняно з 2000 р.), 
IV класу небезпеки – на 27%; 

скидання (як у натуральному, так і у питомому вираженні) нижче рівня 
1990 р., а також скидання стічних вод без очищення (у 4 рази у 2015 р. порівня-
но з 2000 р.);  

водозабору, споживання та водовідведення у 2015 р. у 2 рази порівняно з 
показниками 2000 р. та майже у 4 рази порівняно з 1990 р. 

Негативними маркерами є: 
низький рівень утилізації промислових відходів – не досягає 50%;  
зростаюча динаміка емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  
низька інвестиційно-інноваційна активність у природоохоронній сфері – 

питома вага екологічних інвестицій у капітальних у 2011-2015 рр. становить 
лише 2,8%; серед упроваджених технологічних процесів до екологічно орієнто-
ваних належить близько 33%; 

недостатня стимулююча функція екологічних податків – вартість емісії 
умовної одиниці забруднення менша вартості її утилізації або попередження 
утворення. 

Зберігаються «екологічно брудні» інституційні правила природокористу-
вання, які допускають порушення норм природоохоронного законодавства та 
споживче ставлення до природного середовища. Підприємці обмежуються ви-
конанням мінімальних, встановлених природоохоронним законодавством, 
обов’язків та уникають масштабних заходів щодо екологізації технологічних 
укладів. 

Акумулювання невирішених екологічних проблем у довгостроковій перс-
пективі загрожує економічній стабільності та добробуту держави в цілому. Це 
підтверджує низький рівень України в рейтингу країн за «життєздатністю еко-
систем» і рівнем техногенного навантаження на навколишнє середовище.  

Для усунення виявлених невідповідностей чинного природоохоронного за-
конодавства України до принципу «забруднювач платить» доцільно: 

приведення ставок екологічно орієнтованих податків і зборів у відповід-
ність до міжнародних аналогів; 

переорієнтування фінансових потоків від екологічних платежів (податків 
та зборів) на користь місцевих бюджетів та забезпечення їх цільового викорис-
тання на природоохоронні потреби і розвиток «зеленого» сектору економіки в 
місцях безпосередньої локалізації джерел забруднення; 

запровадження коригувальних коефіцієнтів до методики розрахунку вели-
чин екологічних податків для обліку економіко-екологічної ситуації на місцях; 

перенесення фіскального тягаря, пов'язаного з ресурсоспоживанням й емі-
сією забруднення, з населення на підприємців, відповідальних за створення 
екстерналій, що відповідає вилученню екологічних податків і зборів за спеціа-
льне природокористування понад затверджені ліміти з прибутку господарю-
ючих суб'єктів. 
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3. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  
З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
3.1. Шляхи активізації розвитку промисловості України 
 
Системні та локальні кризи актуалізують науковий і практичний інтерес до 

структурних змін із визначенням можливих шляхів активізації промисловості та 
закріплення позитивних тенденцій, що позначилися останнім часом. Джерелом 
будь-якої кризи є надмірне загострення протиріч. В економіці протиріччя най-
більш наочно проявляються у структурних співвідношеннях елементів системи. 
Змінюючись, економічні структури накопичують у собі потенціал, який може як 
сприяти зростанню системи, так і скорочувати можливості її розвитку. У мето-
дологічному плані дослідження структурних пропорцій, особливо їх змін на та-
ких критичних етапах, як криза і посткризовий розвиток, стають особливо акту-
альними, оскільки поглиблюють уявлення щодо сутності структурних змін як 
фактора посткризового розвитку. 

Промисловості, як основному продуценту товарних ресурсів, технологіч-
них змін і формування дохідної частини бюджету, належить головна роль у ре-
алізації економічної стратегії держави. Структурна теорія економічного розвит-
ку випливає з того, що зростання агрегованого продукту, наприклад, ВВП, як 
індикатора економічного розвитку, можливе за умов широких структурних пе-
ретворень усіх, або майже всіх, складових економічного об’єкта. Крім того, 
структурна політика має враховувати як умови, так і перспективи розвитку на-
ціональної економіки.  

Економічні процеси майже завжди мають циклічну природу. Їх основу, крім 
загальних економічних умов, можуть становити сезонність, ринкова 
кон’юнктура, технологічні зміни. Не останню роль у формуванні економічних 
тенденцій можуть відігравати політичні події чи інші чинники. 

В Україні лише за останнє десятиліття такі коливання відзначалися неод-
норазово, що досить наочно можна спостерігати на трендах індексів ВВП і про-
дукції промисловості за 2000-2015 рр. (рис. 17). Їх річна прив’язка, наприклад, 
досить щільно співпадає з проведенням чергових виборів до Верховної Ради 
України та Президента України. Це дає підстави вважати, що уповільнення тем-
пів промислового розвитку, та й економіки в цілому, не в останню чергу відбу-
валося через виборчу кампанію та надмірно часті зміни уряду. Проте не можна 
ігнорувати і варіант післякризової рецесії. Підтвердження цьому надає фактор-
ний аналіз відтворювального процесу. Розглянемо інвестиційний фактор. Упро-
довж 2001-2007 рр. він істотно підтримував позитивну динаміку обсягів проми-
слового виробництва, але з початком кризи (2008 р.) рівень інвестування (рис. 
18, а), відповідно і промислове виробництво мали спадну тенденцію. Індекс ка-
піталізації був від’ємним майже за всіма видами економічної діяльності, що не 
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сприяло посткризовому відновленню промислового виробництва. Слід додати 
також, що відтворювальна структура інвестицій в основний капітал не сприяла 
оновленню основних засобів (рис. 18, б), тобто відбувалося інтенсивне накопи-
чення застарілих основних засобів. 
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Рис. 17. Індекси ВВП і продукції промисловості, % до попереднього року 
 

а б 
 

Рис. 18. Рівень інвестування (а) та рівень оновлення основних засобів (б)  
у промисловості 

 
Але якщо інвестиції можна віднести, так би мовити, до тактичних факторів, 

оскільки їх обсяг залежить від поточного стану економіки, то стратегічно важ-
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ливим є безумовно структурний фактор, передусім той, що лежить у площині 
галузевої структури.  

Структурні зміни, як елемент промислової політики, завжди мають визна-
чальний вплив на загальну стратегію соціально-економічного розвитку країни. 
А. Калінін, наприклад, виходячи з інтересів бізнесу і суспільства, виділяє три 
можливих варіанти або, як він вважає, «умовні етапи» розвитку промисловості: 

1) домінування економічних, тобто бізнесових, інтересів;  
2) збалансування інтересів розвитку і забезпечення базових соціальних га-

рантій;  
3) етап встановлення рівноправності або навіть домінування соціальних ін-

тересів над економічними1. 
Україна усі 25 років реформування економічних відносин віддає перевагу 

першому варіанту реалізації промислової політики. Лише на деяких етапах у 
діях уряду посилювалися тенденції збалансування інтересів бізнесу і суспільст-
ва. Але криза загострила економічне становище настільки, що при всій задекла-
рованості соціальних інтересів країна опинилася в дуже небезпечній ситуації не 
тільки з реалізацією соціальних проектів, але і з розвитком економіки взагалі. 
Промисловість як основний продуцент економічного зростання втрачає свою 
частку в загальному обсязі ВВП з 34,4% у 2000 р. до 31,3% у 2007 р., з 25,6% у 
2011 р. і до 19,8% у 2015 р.; 20,9% у 2016 р. Це означає, що на перший план 
знову мають вийти заходи щодо стимулювання бізнесу, щоб активізувати про-
мисловий розвиток. 

Але рівень соціального забезпечення населення також потребує суттєвої 
підтримки, щоб стати дієвим фактором реалізації промислової політики. Тобто 
постає дуже складне завдання: визначити види діяльності, де підтримка бізнесу 
дала б вагомий результат щодо поліпшення як економічних, так і соціальних 
гарантій розвитку. 

Вибір галузей (видів діяльності) для державної підтримки має поширену 
світову практику. Для держав з аграрною спеціалізацією економіки промислова 
політика підтримує передусім виробництва, пов’язані із забезпеченням націо-
нального сільського господарства. У країнах, багатих на сировину, більше уваги 
приділяється галузям, пов’язаним із видобутком та переробкою природних ре-
сурсів. Для країн індустріального типу актуальною є підтримка виробництва 
засобів виробництва та споживчих товарів, тобто переробної промисловості. 
Економічно розвинуті країни, віддаючи перевагу ринковим методам регулюван-
ня, також використовують протекціоністські методи. Із посиленням кризових 
явищ це стало навіть суттєвим елементом промислової політики. Але для них 
більш характерним є селективний підхід до визначення окремих підгалузей та 
                                                      

1  Калинин А. Построение сбалансированной промышленной политики: вопросы 
структурирования целей, задач, инструментов / А. Калинин // Вопросы экономики. – 2012. –
№ 4. – С. 132-146. 
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сегментів, які є традиційно важливими для національної економіки як з еконо-
мічної точки зору, так і з соціальної. 

Певною мірою Україна теж дотримується такої стратегії, віддаючи перева-
гу традиційним сировинним експортоорієнтованим виробництвам – чорній ме-
талургії та азотним добривам. Але при всій повазі до цих виробництв, у яких 
зайнято майже півмільйона працівників і які у 2015 р. отримали 11,6 млрд дол. 
США за рахунок експорту, їх не можна розглядати як локомотивів економічного 
зростання у стратегічному вимірі української промисловості. 

Для української промисловості пошук галузевого вектора структурної по-
літики є особливо актуальним. Кожна з галузей (видів діяльності), яка витрима-
ла перевірку часом в умовах лібералізації, глобалізації та відкритого ринку, сьо-
годні несе відповідне економічне і соціальне навантаження, тому має підстави 
претендувати на державну підтримку. Певною мірою така підтримка існує, але 
вона здійснюється не за стратегією соціально-економічного розвитку країни, що 
давало б їй економічну і правову основу, а через лобіювання приватних інтере-
сів окремих бізнес-груп. Подальше збереження такої тенденції може лише пог-
либити протиріччя інтересів суспільства і бізнесу, а через їх загострення – зага-
льмувати процеси модернізації та активізації промисловості. 

Стратегія державної політики щодо підтримки окремих галузей і вироб-
ництв має бути відкритою і науково обґрунтованою, а головне – враховувати 
економічну ситуацію, що склалася у країні. У 2012-2015 рр., вдруге після кризи 
2008-2009 рр., сталося падіння промислового виробництва (74,3%) та експорту 
(79,6%). Зберігається технологічна відсталість. У цих умовах ідеологія підтрим-
ки має спиратися на галузі, які найближчим часом (протягом 2-3 років) змогли б 
виправити загальноекономічну ситуацію в країні, вийшовши на докризовий рі-
вень розвитку й ефективності, відкривши можливості для подальшої структур-
ної трансформації промислового комплексу, зокрема у підвищенні технологіч-
ного рівня, подоланні сировинної орієнтації, поглибленні технологічної пере-
робки зі збільшенням доданої вартості. Вибір даних галузей доцільно здійсню-
вати за такими критеріями: 

ефективність, тобто який обсяг ВВП та ВДВ генерує галузь на кожну грив-
ню реалізованої продукції; 

виробнича активність, а саме наскільки прискореними темпами розвива-
ється галузь завдяки конкурентним умовам та попиту на її продукцію; 

ринкова позиція, зокрема експортна орієнтація галузі та імпортна залеж-
ність у забезпеченні потреб внутрішнього ринку; 

інноваційність, тобто наскільки розвиток відповідного виду діяльності 
сприятиме модернізації вітчизняної промисловості відповідно до світових тен-
денцій. 

Спробуємо визначити можливих кандидатів на підтримку, користуючись 
наведеними критеріями. Оцінку видів промислової діяльності за кожним із кри-
теріїв наведено на рис. 19.  
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Рис. 19. Рейтингова оцінка пріоритетності окремих видів  
(підвидів) промислової діяльності для надання державної  

підтримки за зростаючою кількістю балів 
 

Так, за критерієм ефективності досить привабливими для державної під-
тримки можна вважати такі види діяльності, як машинобудування, фармацевти-
чна промисловість, текстильне виробництво. За критерієм інтенсивності розви-
тку лідерами проявили себе такі галузі, як виробництво харчових продуктів, те-
кстильне виробництво, виготовлення виробів із деревини, виробництво гумових, 
пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції. Подолавши 
післякризову стагнацію і використовуючи сприятливі умови ринку, передусім 
наявність попиту на власну продукцію, ці галузі можуть стати основою для 
державної підтримки й активації промислового розвитку. 
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3.2. Структура промисловості з позицій сталого розвитку 
 
Промисловість відіграє найважливішу роль у вирішенні актуальних про-

блем сучасності, а саме прискореного індустріального розвитку, Також вона є 
генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим фактором гло-
бальної конкурентоспроможності національних економік та драйвером еконо-
мічного зростання. У зв’язку з цим посилення уваги до розвитку промисловості 
та промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного сві-
тового господарства1. Як свідчить зарубіжний досвід, сучасна промисловість є 
генератором науково-технічного прогресу та інновацій в економіці. Так, у ЄС на 
частку промисловості, яка виробляє ≈ 15% ВВП, припадає 65% витрат на НДД-
КР і майже 50% витрат на інновації. Інноваційна активність великих промисло-
вих підприємств приблизно вдвічі більше за активність великих підприємств в 
інших секторах економіки2. Тому тепер термін «промисловість» «… більше не є 
синонімом для труб, що димлять, а навпаки, він усе частіше асоціюється з нау-
коємною діяльністю та провідним екологічно чистим виробництвом».3 

У звіті ООН значна увага приділяється науково-технологічному прогресу 
та інноваціям у промисловості, без яких процес індустріалізації є неможливим, 
що, у свою чергу, стримує розвиток4. З одного боку, завдяки технологіям процес 
виробництва стає більш ефективним, підвищуючи, тим самим, конкуренто-
спроможність країн і знижуючи їх уразливість через коливання на ринках. 
Структурні зміни, тобто перехід від трудомісткої до технологічно ємної еконо-
міки, є фактором економічної модернізації. Завдяки структурним змінам країни 
з низьким рівнем доходу отримують необхідні можливості для долання розриву 
в розвитку і показниках доходу на душу населення з країнами з високим рівнем 
душового доходу. З іншого боку, економічне зростання спричиняє збільшення 
обсягу використаних ресурсів, матеріалів і викопного палива, що призводить до 
забруднення і деградації навколишнього середовища, особливо у країнах із  
низьким рівнем доходу. Тому якщо країни не здійснюватимуть кроків за всіма 
трьома напрямами (підтримувати економічне зростання, сприяти соціальному 
розвитку та прагнути до екологічної стійкості) і після досягнення компромісних 

                                                      
1 Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, мож-

ливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська та ін.; за заг. 
ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.  

2 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.  

3 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.   

4 Организация Объединенных Наций: Отчет о промышленном развитии – 2016. Роль 
технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом промышленном развитии. Обзор. 
Вена. 
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рішень між ними, то малоймовірно, що такі країни далеко просунуться на шля-
ху до сталого промислового розвитку незалежно від рівня їх розвитку. 

Отже, головний висновок звіту ООН полягає в тому, що технології можуть 
служити досягненню цілей у всіх трьох вимірах сталого розвитку, збалансова-
ність яких посідає одне з провідних місць серед проблем сталого розвитку країн 
або регіонів. У цілому відсутня збалансованість економічного, соціального та 
екологічного розвитку як у промислових регіонах, так і в регіонах України зага-
лом. Системне узгодження і баланс зазначених трьох складових і на цій основі 
розробка стратегії розвитку – завдання надзвичайної складності. Звідси випли-
ває найважливіше завдання: відновлення індустрії на території своєї країни – 
реіндустріалізації – на новому науково-технологічному рівні та здійснення ак-
тивної промислової політики для досягнення сталого розвитку. 

У зв’язку з викладеним виникає питання: чи відповідає визначеним рисам 
промисловість України? Дослідженню проблем сталого розвитку присвячено 
праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених.1  

Незважаючи на об’ємність та важливість виконаних досліджень, слід за-
уважити, що недостатньо уваги приділяється визначенню існуючого стану ста-
лого розвитку – методології інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку 
країни (регіонів, основних видів економічної діяльності). У першу чергу це сто-
сується обґрунтування переліку складових та їх індикаторів для відображення 
соціального, екологічного й економічного стану країни.  

У відомих публікаціях більшість індикаторів замість відносних є абсолют-
ними показниками, що викривляє реальну дійсність. Висновки, які робляться за 
результатами таких досліджень, можуть призвести до реалізації «не тих заходів 
і не в тому місці». Не завжди індикатори поділяються на стимулятори та де- 
стимулятори, що призводить до неправильних результатів оцінок. Нормування 
індикаторів здійснюється практично за максимальними або мінімальними зна-
ченнями індикаторів замість нормування за пороговими значеннями. Замість 
визначення вектора порогових значень2  застосовуються спрощені оцінки «не 
більше» та «не менше», що призводить до помилкових висновків щодо максимі-
зації інтегральних індексів. Вагові коефіцієнти визначаються експертним шля-
                                                      

1 Згуровский М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за 
даними 2005 р. / М.З. Згуровский. – К. : НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с.  

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку : звіт про НДР (за-
ключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Панкратова. – К., 2011. – 277 с. 

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, 
О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 
534 с. 

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національ-
на доповідь / за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 
776 с. 

2  Вектор порогових значень: нижнє критичне, нижнє порогове, нижнє оптимальне,  
верхнє оптимальне, верхнє порогове, верхнє критичне. 
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хом, що вносить певну частку суб’єктивізму, або взагалі приймаються однако-
вими та рівними одиниці, що виключає чутливість економічної системи від 
впливу різноманітних факторів. Відсутнє порівняння інтегральних індексів з 
інтегральними пороговими значеннями, що власне і дозволяє ідентифікувати 
стан сталого розвитку. Потребують удосконалення форма інтегрального індексу, 
методи нормування, методи формалізованого визначення «динамічних» вагових 
коефіцієнтів. З урахуванням суттєвих змін у політиці та зовнішньоекономічній 
ситуації, які спричиняють радикальні структурні перетворення в економіці та 
зміни емпіричних оцінок економетричних взаємозв’язків, стійкість вагових ко-
ефіцієнтів по всьому часовому періоду є неадекватною та не відображає реаль-
ної дійсності. Заслуговують також на увагу методи визначення вектора порого-
вих значень. 

Головна мета створення системи індикаторів – моніторинг сталого розвит-
ку суспільства, який має відображати всі сторони сталого розвитку. Стратегічне 
бачення сталого розвитку передбачає спочатку визначення відстані від нього, на 
якій перебувають його соціальна, економічна й екологічна складові. Тобто ба-
жано визначити відправну та кінцеву точки для кожної складової сталого (со-
ціо-еколого-економічного – СЕЕ) розвитку, від яких і залежить його стратегічне 
бачення. Кінцева мета сталого розвитку потребує наявності зрозумілих критері-
їв досягнення як у цілому, так і на рівні складових. Відсутність таких критеріїв 
обумовлює підміну науково обґрунтованих стратегічних цілей інтуїтивним ба-
ченням декількох фахівців, що ставить під сумнів досягнення сталого розвитку. 
Тому наукове обґрунтування кількісних орієнтирів індикаторів стратегій розвит-
ку є необхідним та актуальним. 

Однак більшість стратегій, які пропонувались в Україні до цього часу, ви-
значали основні напрями та пріоритети реалізації стратегії через декларування 
необхідних заходів на кшталт: забезпечення, підвищення, створення, форму-
вання, оновлення, упровадження, удосконалення, залучення та розроблення. 
Між тим визначення пріоритетних напрямів таких стратегій не забезпечує очі-
куваного здійснення цілеспрямованої політики держави, тому що не дає чітких, 
конкретних результатів дії – кількісних стратегічних орієнтирів індикаторів, 
моніторинг яких дозволив би контролювати процес розвитку визначених на-
прямів. Іншими словами, визначення напрямів та пріоритетів модернізації є 
умовою необхідною, але недостатньою.  

У деяких Стратегіях наводяться кількісні характеристики цілей, які не ма-
ють достатнього наукового обґрунтування. Наприклад, пропонується досягти 
щорічного зростання валового внутрішнього продукту на рівні 4% до 2020 р., 
7% – на період 2020-2025 рр. і 6% – на період 2025-2030 рр. Це може бути як 
замало, так і забагато. Те саме стосується всіх інших цільових показників, які не 
мають наукового обґрунтування.  
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Отже, у таких Стратегіях відсутні зрозумілі критерії досягнення сталого 
розвитку як у цілому, так і на рівні складових. Вони мають переважно деклара-
тивний характер, який не дає чіткого уявлення про результати дії – науково об-
ґрунтовані кількісні орієнтири індикаторів по кожному року, моніторинг яких 
дозволив би контролювати процес розвитку визначених напрямів. Саме тому 
головним висновком національної доповіді «Інноваційна Україна 2020»1 є та-
кий: «… остаточне формулювання пріоритетних напрямів повинно було б ви-
значатися на основі серйозних прогнозно-аналітичних досліджень, що і перед-
бачено законом. Сьогодні ж це наполовину інтуїтивне бачення кількох фахівців, 
з яким погодилась Верховна Рада України».   

Таким чином, важливими і досі достатньою мірою не розробленими є ме-
тодологічні засади створення системи об’єктивного оцінювання показників ста-
лого розвитку як на рівні країни, так і на регіональному рівні та на рівні основ-
них видів економічної діяльності (ВЕД). Найактуальнішим завданням оціню-
вання поточного стану сталого розвитку є обґрунтування мінімально необхідно-
го переліку індикаторів для відображення основних проблем (соціальних, еко-
логічних, економічних), удосконалення методичних підходів до комплексної 
оцінки стану та динаміки складових сталого розвитку, оцінки загроз, дослі-
дження кількісних параметрів гарантування сталого розвитку на заданому рів-
ні.2 Крім того, недостатньо визначити комплексну динаміку складових СЕЕ роз-
витку, яка засвідчує тільки збільшення або зниження в окремі періоди. Необхід-
ним є порівняння динаміки інтегральних індексів рівня СЕЕ розвитку з інтегра-
льними пороговими значеннями (підхід з позицій економічної безпеки), що дає 
змогу ідентифікувати стан розвитку; а потім порівняння динаміки інтегральних 
індексів СЕЕ розвитку з їх середніми оптимальними значеннями, що дозволяє 
ідентифікувати стан сталого розвитку.  

Саме відсутність порівняння динаміки інтегральних індексів з інтеграль-
ними пороговими значеннями призводить до помилкового висновку щодо його 
максимізації. Насправді необхідно забезпечити таке регулювання сталого роз-
витку, щоб інтегральний індекс перебував у межах порогових (а краще оптима-
льних) значень. Визначення динаміки інтегральних індексів СЕЕ розвитку та їх 
відхилень від порогових значень обумовлює необхідні регуляторні дії та умож-
ливлює наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів для різних сценаріїв  
розвитку.  
                                                      

1 Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН 
України. – К., 2015. – 336 с. 

2 Харазішвілі Ю.М. Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної 
безпеки (на прикладі Донецької області) / Ю.М.Харазішвілі // Вісник економічної науки Ук-
раїни. – 2016. – № 1 (30). – С. 149-159.  

Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії з позицій сталого роз-
витку до 2020 р.: наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – К., 2016. – 119 с. 
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Сталий розвиток є інтегральною характеристикою стану економічної сис-
теми, оскільки система включає ряд підсистем – найважливіших взаємо-
пов’язаних структурних складових розвитку економічної системи, які відобра-
жають функціонування окремих сфер: економічну; соціальну; екологічну скла-
дові (рис. 20).  

 

 
 

Рис. 20. Структура промисловості з позицій сталого розвитку 
 
Наведений перелік індикаторів не є догмою та може змінюватися залежно 

від цілей і глибини дослідження. Недостатньо аналізувати окремі показники або 
індикатори розвитку промисловості. Це не дає повного уявлення про стан про-
мисловості загалом. Крім того, неврахування тіньових аспектів економічної дія-
льності викривляє оцінки розвитку, що є неадекватним реальній дійсності.  

Кожна складова має відповідний набір індикаторів (стимулятор (S) – інди-
катор, збільшення якого приводить до поліпшення ситуації; дестимулятор (D) – 
індикатор, збільшення якого призводить до погіршення ситуації): 

I. Економічна складова: 
1.1. Макроекономічний  розвиток: 
1.1.1. Структурна складова: 
валова додана вартість у промисловості (номінал) на одну особу, тис. 

грн/чол. (S*); 
питома вага доданої вартості у промисловості у ВВП, % (D); 
питома вага зайнятих у промисловості у загальній зайнятості, % (D). 

Промисловість 

Соціальна складова Економічна складова Екологічна складова 

Макророзвиток 

Структурна складова 

Формальна та 
неформальна складові 

Інвестиційно-
фінансовий розвиток 

Інноваційний розвиток 
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1.1.2. Формальна та неформальна складові: 
узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продуктивної потужнос-

ті)(S); 
темп приросту ВДВ(V), % (S); 
рівень технології виробництва (частка ВВП у випуску)(S); 
рівень тінізації ВЕД, % від офіційної ВДВ (D); 
рівень використання потенційних можливостей (потенційної ВДВ повного 

завантаження макрофакторів) (S); 
рівень тіньового завантаження капіталу (D); 
рівень тіньового проміжного споживання, % до офіційного (D). 
1.2. Інвестиційно-фінансовий розвиток: 
рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВДВ), % (S); 
частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акціонерний капі-

тал) щодо ВДВ, % (S); 
рівень оновлення основних засобів, % (S); 
інфляція, індекс цін виробників промислової продукції за рік (р/р), % (D); 
частка кредитів у переробну промисловість у кредитуванні економіки, % 

(S). 
1.3. Інноваційний розвиток: 
рівень видатків на науково-технічні роботи, % від ВРП (S); 
темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S); 
 рівень фінансування інноваційної діяльності, % від ВРП (S); 
питома вага фахівців, які виконують науково-технічні роботи, чол./1000 за-

йнятих, % (S);  
питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність, у зага-

льній кількості промислових підприємств, % (S); 
питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількос-

ті промислових підприємств, % (S); 
питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, у зага-

льній кількості промислових підприємств, % (S). 
II. Соціальна складова: 
рівень використання праці (відношення оптимального попиту на працю до 

її пропозиції) (S); 
рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної справедливості) (S); 
рівень тіньової заробітної плати до офіційної (D); 
відношення середньої заробітної плати у промисловості до прожиткового 

мінімуму (S). 
III. Екологічна складова: 
рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в розрахунку 

на 1 км2 , т (D); 
рівень використання свіжої води на 1 особу, млн м3 (D); 
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рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної води на  
1 особу, млн м3 (S); 

рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти на  
1 особу, млн м3 (D); 

 
 
3.3. Концептуальні основи  розроблення сценаріїв розвитку з позицій  

 економічної, соціальної та екологічної безпеки 
 
Стан промисловості описується кількома десятками індикаторів, кожен з 

яких може збільшуватися або зменшуватися в окремі періоди. Тому виникає пи-
тання: в якому з двох розглянутих періодів стан промисловості був найкращим? 
За наявності більш ніж трьох індикаторів завдання значно ускладнюється, необ-
хідні формалізовані математичні методи – інтегральне оцінювання рівня стало-
го розвитку.  

У процесі дослідження методичних підходів до інтегрального оцінювання 
стану розвитку або безпеки виявлено недоліки, які призводять до викривлених 
оцінок1. У зв’язку з цим пропонується застосовувати сучасні досягнення ін- 
тегрального оцінювання рівня безпеки2, а саме:  

форма інтегрального індексу – мультиплікативна:  

 ,
1

; 1; 0,i

n
a

t i t i i
i

I z a a
=

= = ≥∏  (1) 

де I – інтегральний індекс;  
z  – нормований індикатор;  
a  – ваговий коефіцієнт; 
метод нормування – комбінований:  

 max: , : , ,норм ii
i i норм

норм норм

k xx
S z D z k x

k k

−
= = >  (2) 

де x  – значення індикатора;   

нормk  – нормувальний коефіцієнт; 

                                                      
1 Харазішвілі Ю.М. Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня 

економічної безпеки України [Електронний ресурс]: аналітична записка / Ю.М. Харазішвілі, 
А.І. Сухоруков, Т.П. Крупельницька; НІСД, 2013. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ 
articles/1358/ . 

Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економіч-
ної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, В.Є. Дронь // Економіка Україні. – 2014. – №5. –  
С. 28-45. 

2  Харазішвілі Ю.М. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки 
держави / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь // Банківська справа. – 2015. – № 1 (133). – С. 3-21. 
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вагові коефіцієнти – динамічні – із застосуванням методу «головних ком-
понент» та методу «ковзної матриці»: 
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 (3) 

де С  – матриця абсолютних величин факторних навантажень;  
D  – вектор-матриця дисперсій; 
a  – вагові коефіцієнти. 

 
Системне дослідження сталого розвитку країни, регіонів та основних ВЕД 

має включати визначення меж безпечного існування системи, тому важливим 
етапом моніторингу стану сталого розвитку є встановлення вектора порогових 
значень індикаторів, що дає змогу шляхом їх порівняння виявити потенційні 
«зони небезпеки» та рівні небезпеки (прийнятний ризик (задовільний / допус-
тимий стан) – передкризовий стан – кризовий стан), а також визначити умови, 
необхідні для посилення економічного імунітету економічної системи. Застосу-
вання в деяких працях1 примітивних критеріїв «не більше», «не менше» для ви-
значення порогових значень не вирішує повністю завдання ідентифікації стану 
економічної, соціальної, екологічної  безпеки (далі – економічної, соціальної, 
екологічної безпеки). 

Отже, визначення порогових значень досить тісно пов’язане з поняттям 
динамічної стійкості економічної системи та окремих її складників, або з меха-
нізмом гомеостазу2. Без такого порівняння матимемо динаміку інтегральних ін-
дексів СЕЕ розвитку, які визначатимуть їх збільшення / зменшення в окремі пе-
ріоди, що може призвести до помилкового висновку щодо максимізації інтегра-
льного індексу. 

Таким чином, визначення інтегральних індексів економічної системи та їх 
порівняння з інтегральними пороговими значеннями переводить поняття «роз-
виток» у поняття  «безпека». 

Отже, для кожного індикатора СЕЕ розвитку задається вектор порогових 
значень: нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхній поріг3, 

                                                      
1 Система економічної безпеки держави / за заг. ред. А.І. Сухорукова; Нац. ін.-т про-

блем міжнародної безпеки при РНБО України. – К.: Стилос, 2010. – 685 с. 
2 Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А.Б. Качинсь-

кий. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантик- інформ», 2006. – 336 с. 
3 Оптимальні значення індикаторів (нижнє оптимальне, верхнє оптимальне) характери-

зують допустимий інтервал величин, у межах якого створюються найсприятливіші умови для 
функціонування держави. Порогові значення індикаторів (нижній поріг, верхній поріг) – це 
кількісні величини, порушення яких спричиняє несприятливі тенденції в економіці держави. 
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які також проходять інтегральну згортку. Без знання границь безпечних умов 
життєдіяльності захист життєво важливих інтересів об’єктів безпеки є немож-
ливим. 1  З урахуванням визначення вектора порогових значень пропонується  
розширити «гомеостатичне плато»2 (рис. 21). Тому головне завдання забезпе-
чення сталого розвитку – не максимізація рівня (інтегрального індексу) розвит-
ку, а забезпечення його знаходження в межах порогових, а краще оптимальних, 
значень (у межах «гомеостатичного плато»).  

З кожного боку «гомеостатичного плато» розташовані області з нейтраль-
ним та додатним зворотним зв’язком, перебування в яких є небезпечним або 
взагалі загрожує існуванню системи. У цьому сенсі важливого значення набуває 
моніторинг стану сталого розвитку в цілому та за окремими складовими й інди-
каторами для встановлення існуючого стану порівняно з пороговими значення-
ми, визначення загроз й обґрунтування стратегічних орієнтирів сценаріїв роз- 
витку на середньо- та довгострокову перспективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21. «Гомеостатичне плато» динамічної системи 

 

                                                                                                                                                                                
Більш глибокі дослідження потребують визначення також нижнього та верхнього кри-

тичного значень. Порогові значення визначаються з урахуванням досвіду економічно розви-
нутих країн ЄС та світу. 

1 Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А.Б. Качинсь-
кий. – К. : ДП «НВЦ «Євроатлантик- інформ», 2006. – 336 с.  

2 Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх гра-
ничних значень: моногр. / А.Б. Качинський. – К. :  НІСД, 2013. – 104 с. 
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Таким чином, порогові значення – результати розрахунків із застосуванням 
комплексу методів із перевагою аналітичних підходів: функціональних залеж-
ностей, макроекономічних моделей, стохастичні, нелінійної динаміки, законо-
давчий підхід, евристичні, аналоговий підхід, експертних оцінок; урахування 
оцінок міжнародних організацій. Перевагу варто надавати першим двом мето-
дам, і тільки в разі неможливості їх застосування – іншим методам. Порогові 
значення необхідно переглядати залежно від стану економіки й тих завдань, які 
постають на певному етапі її розвитку. При неможливості застосування функці-
ональних залежностей або макроекономічних моделей (за їх відсутності) доволі 
часто виникає ситуація, коли на основі різних джерел інформації можна сфор-
мувати вибірку (у даному випадку – граничних значень індикаторів), кількість 
елементів яких більше 20 (метод можна застосовувати як для великих, так і для 
малих вибірок). У даному випадку вектор порогових значень можна визначити 
за допомогою t-критерію1.  

Інтегральний показник розраховується спочатку для кожної складової про-
мисловості (згортка першого рівня), а потім – для економічної безпеки (ЕкБ) в 
цілому для промисловості (згортка другого рівня). Після одержання динаміки 
інтегрального індексу стану економічної системи необхідно визначити страте-
гічну мету (або декілька цілей, наприклад, для песимістичного, реалістичного, 
оптимістичного сценаріїв та сценаріїв сталого розвитку) залежно від співвід-
ношення значення інтегрального індексу з інтегральними пороговими значен-
нями. 

Оскільки  кожна складова (соціальна, екологічна, економічна) промислово-
сті та її індикатори мають свої порогові значення, інтегральні порогові значення 
для кожної складової відрізнятимуться. Динаміка відхилень поточних значень 
інтегральних індексів від їх середніх оптимальних значень визначає дисбаланс 
розвитку та важливість загроз складових сталого розвитку.  

Отже, концептуальні засади визначення стану та розроблення сценаріїв 
сталого розвитку країни, регіону будь-якого рівня або ВЕД включають такі ета-
пи:  

1) ідентифікація – інтегральне оцінювання динаміки сталого розвитку по-
рівняно з інтегральними пороговими значеннями;  

2) стратегування – визначення стратегічних орієнтирів сталого розвитку до 
2020 р. (або до будь-якого іншого) з позицій економічної безпеки. 

 
 
 

                                                      
1 Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів еконо-

мічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, В.Є. Дронь // Економіка Україні. – 2014. – №5. – 
С. 28-45. 
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3.4. Інтегральна оцінка сталого розвитку промисловості  
 з позицій безпеки. Загрози та їх вплив на безпеку 

 
Відмінністю запропонованого методологічного підходу ідентифікація ста-

лого розвитку – інтегрального оцінювання є одночасне нормування як індикато-
рів СЕЕ розвитку, так і їх порогових значень, застосування «комбінованого ме-
тоду нормування», мультиплікативної форми інтегрального індексу, нового ме-
тоду визначення «динамічних» вагових коефіцієнтів та широкого спектру під-
ходів обґрунтування вектора порогових значень. Це дає можливість порівнюва-
ти в одному масштабі динаміку інтегрального індексу та інтегральних порого-
вих значень, тобто ідентифікувати стан СЕЕ розвитку, що обумовлює розроб-
лення відповідних заходів повернення його в діапазон порогових, а краще оп-
тимальних значень. Інтегральний індекс розраховується спочатку для кожної 
складової (згортка першого рівня), потім – для напряму розвитку (згортка дру-
гого рівня), а потім – для СЕЕ розвитку в цілому (згортка третього рівня). 

Згідно з розрахунками три з чотирьох складових не перебувають в оптима-
льній зоні: структурна складова балансує між нижнім оптимальним та нижнім 
пороговими значеннями – у передкризовій зоні, всі інші складові – у критичній 
зоні, тобто нижче нижнього порогового значення, за яким може наступити руй-
нування економічної системи. 

Відповідно до проекту Концепції сталого розвитку України «…сталий роз-
виток визначається як процес побудови держави на основі узгодження і гармо-
нізації соціальної, екологічної та економічної складових з метою задоволення 
потреб нинішніх і майбутніх поколінь».1 

Групування за головними складовими сталого розвитку промисловості:  
економічна – макроекономічна (структурна, формальна та неформальна  

складові), інвестиційно-фінансова, інноваційна;  
соціальна;   
екологічна,  

а також інтегральна згортка другого і третього рівнів складових сталого розвит-
ку промисловості дозволяють визначити динаміку інтегральних індексів та їх 
порогових значень соціальної (рис. 22, а), екологічної (рис. 22, б), економічної 
(рис. 22, в) безпеки промисловості України. 

Наступна згортка головних складових сталого розвитку дозволяє одержати 
інтегральний індекс СЕЕ розвитку промисловості України в цілому, який  
комплексно відображає існуючий стан сталого розвитку (рис. 22, г): 

 1, 2, 3,

, , , ,
t t ta a a

CEE t соц t екол t екон tI I I I= ⋅ ⋅ ,   (4) 

де ,CEE tI  – інтегральний індекс сталого розвитку;  

                                                      
1 Проект концепції сталого розвитку України / під керівництвом Б.Є Патона, Ю.І. Са-

мійленко, І.О. Зайця. – К., 2000. – 23 с. 
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1,

,
ta

соц tI  – інтегральний індекс  соціальної безпеки;  
2,

,
ta

екол tI  – інтегральний індекс екологічної безпеки;  

,екон tI  – інтегральний індекс економічної  безпеки;  

1 , t
a , 2 , t

a , 3 , t
a – динамічні вагові коефіцієнти. 
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Рис. 22. Динаміка інтегральних індексів промисловості України 
 
Результати розрахунків свідчать, що існуючий стан сталого розвитку про-

мисловості України перебуває у вкрай небезпечній, тобто критичній зоні – на 
межі або нижче нижнього порогового значення, що обумовлено незадовільним 
станом безпеки всіх трьох складових сталого розвитку, з яких соціальна безпека 
промисловості – у найгіршому стані. Вектори інтегральних порогових значень 
складових сталого розвитку (табл. 43) суттєво відрізняються, що вказує на різну 
наближеність інтегральних індексів до середнього оптимального значення (іде-
ального стану сталого розвитку) для кожної складової сталого розвитку промис-
ловості. 

У зв’язку з вищезазначеним динаміка відхилень поточних значень інтегра-
льних індексів від їх середніх оптимальних значень визначатиме важливість за-
гроз складових сталого розвитку (рис. 23).  
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Таблиця 43 
Вектор інтегральних порогових значень складових сталого розвитку 

Складові 
Нижній 
поріг 

Нижнє опти-
мальне зна-

чення 

Верхнє опти-
мальне зна-

чення 

Верхній 
поріг 

Соціальна 0,6075 0,7312 0,8871 0,9864 
Екологічна  0,3256 0,6796 0,8315 0,9523 
Економічна 0,2376 0,4439 0,6976 0,9099 
Сталий розвиток 0,3458 0,5955 0,7951 0,9461 

 
 

 
Рис. 23. Динаміка відхилень складових сталого розвитку промисловості  

від їх середніх оптимальних значень 
 
Оскільки основою сталого розвитку на всіх рівнях є гармонізація економіч-

ної, соціальної та екологічної складових, а за фактом маємо диспропорційність 
розвитку визначених складових, то системне узгодження і баланс цих трьох 
складових і на цій основі розробка стратегії розвитку – завдання надзвичайної 
складності. 

Головною причиною низького рівня економічної безпеки промисловості 
України (див. рис. 22, г) є перебування низки індикаторів на межі або нижче 
нижнього порога, що і є загрозою, а саме: 

за структурною складовою – валова додана вартість у промисловості (но-
мінал) на одну особу; 

за формальною та неформальною складовими – узагальнена продуктив-
ність (випуск на одиницю продуктивної потужності); темп приросту ВДВ; рі-
вень технології виробництва (частка ВВП у випуску); рівень тінізації промисло-
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вості; рівень тіньового завантаження капіталу; рівень тіньового проміжного 
споживання; 

за інвестиційно-фінансовою складовою – рівень інвестування; частка при-
росту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акціонерний капітал) щодо ВДВ;  
рівень оновлення основних засобів;  частка кредитів у переробну промисловість 
у кредитуванні економіки; 

за інноваційною складовою – рівень видатків на науково-технічні роботи; 
темп науково-технологічного прогресу; рівень фінансування інноваційної дія-
льності;  питома вага фахівців, які виконують науково-технічні роботи, чол./ 
1000 зайнятих;  питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну діяль-
ність, у загальній кількості промислових підприємств; питома вага підприємств, 
що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств; 
питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, у загальній 
кількості промислових підприємств; 

за соціальною складовою –  рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соці-
альної справедливості); рівень тіньової заробітної плати до офіційної; відно-
шення середньої заробітної плати у промисловості до прожиткового мінімуму; 

за екологічною складовою –  рівень викидів забруднюючих речовин в атмо-
сферне повітря в розрахунку на 1 км2, т ;  рівень використання свіжої води на 1 
особу, млн м3;  рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної 
води на 1 особу, млн м3;  рівень скидання забруднених зворотних вод у поверх-
неві водні об’єкти на 1 особу, млн м3. 

Отже, для промисловості України 26 індикаторів із 30 (майже 87%) станов-
лять загрозу безпечного існування. На поліпшення стану цих індикаторів еко-
номічної безпеки промисловості, у першу чергу, має бути спрямована стратегія 
сталого розвитку промисловості України.  

Важливою інформацією для здійснення керованого впливу на стан сталого 
розвитку промисловості є знання коефіцієнтів еластичності, які через вагові ко-
ефіцієнти складових та індикаторів пояснюють ступінь впливу окремих складо-
вих й індикаторів та є необхідною інформацією для розроблення пріоритетних 
заходів впливу (табл. 44, 45):  

 
y x

E
x y

Δ= ⋅
Δ

. (5) 

 
Таблиця 44 

Коефіцієнти еластичності складових сталого розвитку 

Складова розвитку або індикатор Коефіцієнт еластичності 
Соціальна  0,2389 
Екологічна 0,3849 
Економічна 0,3729 
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Таблиця 45 
Коефіцієнти еластичності індикаторів сталого розвитку 

Індикатор Коефіцієнт 
1. Валова додана вартість у промисловості (номінальна) на одну 
особу, тис. грн / чол. 0,013 
2. Узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продуктивної 
потужності) 0,005 
3. Темп приросту ВДВ 0,0043 
4. Рівень технології виробництва (частка ВВП у випуску) 0,0047 
5. Рівень тінізації промисловості -0,1588 (2) 
6. Рівень тіньового завантаження капіталу -0,0079 
7. Рівень тіньового проміжного споживання -0,0467 (8) 
8. Рівень інвестування 0,0328 (10) 
9. Частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акціо-
нерний капітал) щодо ВДВ 0,0358 (9) 
10. Рівень оновлення основних засобів 0,0292 
11. Частка кредитів у переробну промисловість у кредитуванні 
економіки 0,0159 
12. Рівень видатків на науково-технічні роботи 0,0222 
13. Темп науково-технологічного прогресу 0,0092 
14. Рівень фінансування інноваційної діяльності 0,0127 
15. Питома вага фахівців, які виконують НТР, чол./1000 зайнятих 0,0234 
16. Питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну дія-
льністю, у загальній кількості ПП 0,0247 
17. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації 0,0246 
18. Питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну про-
дукцію 0,0248 
19. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної спра- 
ведливості) 0,0642 (7) 
20. Рівень тіньової заробітної плати відносно офіційної -2,975 (1) 
21. Відношення середньої заробітної плати у промисловості до 
прожиткового мінімуму 0,0645 (6) 
22. Рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
в розрахунку на 1 км2, т -0,015 
23. Рівень використання свіжої води на 1 особу, млн м3 -0,151 (3) 
24. Рівень обсягу оборотної та послідовно (повторно) викорис-
таної води на 1 особу, млн м3 0,101 (4) 
25. Рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі  
водні об’єкти на 1 особу, млн м3 -0,0696 (5) 
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Отже, найбільший вплив на поліпшення або погіршення стану сталого роз-
витку промисловості України мають його складові в такій послідовності: еколо-
гічна, економічна, соціальна. 

За результатами розрахунків найбільш впливовими загрозами економічної 
безпеки промисловості є такі індикатори (розташовані за пріоритетом впливу на 
рівень сталого розвитку промисловості): 

1. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної (соціальна складова). 
2. Рівень тінізації промисловості (економічна складова). 
3. Рівень використання свіжої води на 1 особу, млн м3 (екологічна складо-

ва). 
4. Рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної води на 

1 особу, млн м3. 
5. Рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 

на 1 особу, млн м3. 
6. Відношення середньої заробітної плати у промисловості до прожитково-

го мінімуму. 
7. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної справедливості). 
8. Рівень тіньового проміжного споживання. 
9. Частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акціонерний ка-

пітал) щодо ВДВ. 
10. Рівень інвестування. 
Таким чином, найбільшою загрозою економічної безпеки промисловості є 

тінізація заробітних плат та пов’язана з нею тінізація промисловості. Саме соці-
альна складова сталого розвитку промисловості найбільшою мірою відстає від 
середнього оптимального рівня вектора порогових значень.  

Аналіз складових соціального розвитку, їх порівняння з рівнем в економіч-
но розвинених країнах засвідчили, що найвагомішими проблемами, які стри-
мують соціальний розвиток, є такі:  

високий рівень корупції, що є одним із спонукальних мотивів існування ті-
ньової економіки;  

низький рівень оплати праці;  
високий рівень тіньової економіки, тіньової зайнятості та тіньових заробіт-

них плат;  
викривлені пропорції між первинними факторами виробництва плюс неви-

правдано високе податкове навантаження на доходи населення й бізнесу, що пе-
ревищує реальні можливості економіки;  

недосконалість системи пенсійного забезпечення;  
бідність працюючого населення та значна диференціація оплати праці в ре-

гіонах України, що посилюється неоднаковою стійкістю економік регіонів до 
впливу глобальних фінансово-економічних криз1.  

                                                      
1 Харазішвілі Ю.М. Детінізація заробітних плат як чинник соціального розвитку та за-

безпечення економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, О.П. Коваль // Стратегічні 
пріоритети. – 2013. – №4(29). – С. 38-49.  
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Розподіл доходів між різними суб’єктами економіки і держави – не тільки 
загальновизнана моральна категорія справедливості, але і найважливіший ін-
струмент зростання виробництва. Але у промисловості України рівень оплати 
праці у випуску у 2016 р. дорівнює 0,0974 замість 0,26 – найнижчого рівня оп-
лати праці у випуску серед країн ЄС. 

Низький рівень оплати праці зумовлений існуванням корупції та надмір-
ним загальним податковим навантаженням (у тому числі на заробітну плату), 
що перевищує реальні можливості економіки, робить Україну менш привабли-
вою для здійснення підприємницької діяльності на тлі інших країн-сусідів та 
розвинених країн світу. Саме високі податкові збори і нецільове використання 
бюджетних надходжень провокують корупцію та зростання тіньової економіки. 
«Найгірше, що може зробити влада у такій ситуації, – це примушувати бізнес 
виходити з «тіні», не борючись із корупцією. Це просто вбиває під-
приємництво».1 

Отже, встановлення системи індикаторів сталого розвитку та запроваджен-
ня  моніторингу сталого розвитку, основним завданням якого є збір і моделю-
вання макропоказників, розрахунок, нормування індикаторів та визначення ін-
тегральних індексів сталого розвитку для їх порівняння зі стратегічними сцена-
ріями сталого розвитку, можна вважати механізмом та засобом переходу до ста-
лого розвитку. Співвідношення фактичних значень інтегральних індексів із їх 
стратегічними значеннями визначатиме дієвість політики сталого розвитку. 

 
 
3.5. Стратегічні сценарії розвитку промисловості України  

 у середньостроковій перспективі (2016-2020 рр.) 
 
Визначення динаміки інтегральних індексів сталого розвитку (див. рис. 22) 

та їх відхилень від порогових значень (див. рис. 23) обумовлює необхідні регу-
ляторні дії та уможливлює наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів для 
різних сценаріїв стратегій розвитку. 

Після отримання динаміки інтегрального індексу стану економічної систе-
ми необхідно визначити стратегічну мету (або декілька цілей) залежно від спів-
відношення значення інтегрального індексу з інтегральними пороговими зна-
ченнями, які характеризують оптимальний, передкризовий, кризовий або кри-
тичний стан економічної системи.  

Знання стратегічних цілей обумовлює необхідність вирішення завдання де-
композиції інтегрального індексу, тобто завдання синтезу необхідних значень 
складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального індексу в заданих 

                                                      
1 Голубов А. Куда уходят деньги / А.  Голубов // Кореспондент. – 2012. – № 46 (534). – 

С. 20. 
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межах. Вирішення такої задачі (оберненої) для кожної складової СЕЕ розвитку, 
коли відоме (або задане) його необхідне значення, дозволяє з урахуванням чут-
ливості складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних 
методів регулювання1 з теорії управління визначити необхідні значення складо-
вих та їх індикаторів протягом періоду прогнозування в кожному році.  

Спочатку така процедура виконується на рівні складових сталого розвитку, 
а потім – на рівні індикаторів кожної складової, тобто здійснюється послідовна 
декомпозиція інтегрального індексу, результатом якого є наукове обґрунтування 
стратегічних орієнтирів ключових макропоказників, які забезпечують бажаний 
рівень розвитку та є основою стратегічного планування прискореного розвитку 
країни, регіону будь-якого рівня або ВЕД.  

Визначення стратегічних цілей передбачає такі сценарії розвитку (рис. 24):  
 

 
Рис. 24. Сталий розвиток  промисловості зі стратегічними цілями 

  
I. Інерційні сценарії розвитку за існуючими диспропорціями сталого 

розвитку: 
реалістичний – мінімальне прирощення інтегрального індексу до рівня 

нижнього порогового значення (0,3458) –  зад ніж
t порI I= ; 

оптимістичний – досягнення інтегрального індексу сталого розвитку між 
значеннями нижнього оптимального та нижнього порогового значень (0,4707)  – 

0,5( )зад ніж ніж
t пор оптI I I= + .  

                                                      
1 Современная теория систем управления / под ред. К.Т. Леондеса – М.: Наука, 1970. – 

512 с.   
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II. Збалансований сценарій сталого розвитку: 
повноцінний сталий розвиток – досягнення середнього оптимального зна-

чення кожної складової1 – приріст інтегрального індексу сталого розвитку до 
рівня (0,6953) – 0,5( )зад ніж верх

t опт оптI I I= + .  

Узагальнену схему адаптивної системи регулювання рівня сталого розвит-
ку з еталонною моделлю наведено на рис. 25. 

Входом в узагальнену схему адаптивної системи регулювання є розрахун-
кові та прогнозні індикатори макроекономічної моделі загальної економічної 
рівноваги «Альфа»2  та статистичні дані Держкомстату України.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 25. Узагальнена схема адаптивної системи регулювання 
 
Застосування запропонованого підходу, а саме: інтегральна згортка індика-

торів і складових сталого розвитку, визначення стратегічних цілей та адаптив-
ного методу регулювання дає такі результати стратегічних орієнтирів на рівні 
складових розвитку промисловості України для різних сценаріїв стратегій роз-
витку (табл. 46).  

Розрахунки свідчать, що застосування інерційних сценаріїв розвитку при 
збереженні діючої техніко-технологічної структури економіки промисловості, 
яка відображається ваговими коефіцієнтами впливу, демонструє збереження іс-
нуючих диспропорцій розвитку (рис. 26). 

                                                      
1 На рівні індикаторів кожної складової залишаються існуючі пропорції впливу на рі-

вень відповідної складової. 
2  Харазішвілі Ю.М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-

економічного розвитку України: моногр. / Ю.М. Харазішвілі. – К.: Поліграф-Консалтинг, 
2007. – 324 с.  

Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регі-
онів України: моногр. / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі. – К.: НІСД, 2012. – 368 с. 
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Таблиця 46 
Стратегічні орієнтири інтегральних індексів сталого розвитку 

промисловості України на рівні складових 

Складова розвитку 2016 2017 2018 2019 2020 
Реалістичний сценарій 

Сталий розвиток 0,3027 0,3141 0,3249 0,3356 0,3459 
Соціальна 0,2185 0,2279 0,2370 0,2461 0,2548 
Екологічна 0,4745 0,4815 0,4884 0,4955 0,5023 
Економічна 0,2345 0,2481 0,2611 0,2740 0,2863 

Оптимістичний сценарій 
Сталий розвиток 0,3027 0,3300 0,3720 0,4140 0,4707 
Соціальна 0,2185 0,2413 0,2772 0,3137 0,3637 
Екологічна 0,4745 0,4918 0,5204 0,5512 0,5955 
Економічна 0,2345 0,2672 0,3177 0,3681 0,4357 

Повноцінний сталий розвиток 
Сталий розвиток 0,3027 0,3882 0,4864 0,5846 0,6953 
Соціальна 0,2185 0,3662 0,5138 0,6615 0,8091 
Екологічна 0,4745 0,5448 0,6150 0,6853 0,7556 
Економічна 0,2345 0,3186 0,4026 0,4867 0,5708 
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Рис. 26. Динаміка диспропорцій розвитку інерційних сценаріїв 

 
Тобто за інерційними сценаріями розвитку рівновіддаленість інтегральних 

індексів від середніх оптимальних значень не спостерігається. Така диспропор-
ційність розвитку усувається збалансованими сценаріями сталого розвитку з 
позицій економічної безпеки – рівновіддаленістю інтегральних індексів складо-
вих розвитку від середніх оптимальних значень кожної складової, а не від абст-
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рактного «одиничного» 1  вектора. Стратегічні орієнтири сталого розвитку та  
його складових, визначені з урахуванням чутливості впливу кожної окремої 
складової на інтегральний індекс, є метою стратегічного планування на се- 
редньо- або довгострокову перспективу.  

Наступним кроком визначення стратегічних орієнтирів є використання 
одержаних інтегральних індексів складових сталого розвитку як еталонних зна-
чень, формування критерію якості та розв’язок оберненої задачі для обґрунто-
ваного визначення бажаних значень індикаторів кожної складової сталого роз-
витку методом адаптивного регулювання (див. рис. 25) з урахуванням визначе-
них динамічних вагових коефіцієнтів впливу окремих складових й індикаторів. 
Використовуючи відповідні формули обчислення індикаторів кожної складової 
сталого розвитку та формули нормування у зворотному порядку, одержимо 
стратегічні орієнтири ключових макропоказників (табл. 47). 

 
Таблиця 47 

Стратегічні орієнтири ключових макропоказників 
сталого розвитку промисловості України 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

Реалістичний сценарій 
1. ВДВ промисловості, млрд грн 468,6 499,7 532,8 569,3 607,1 
2. Зайнятість у промисловості, 
млн чол. 2,500 2,371 2,243 2,114 1,986 
3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд грн 590,8 626,3 663,5 703,9 745,3 
4. Обсяг тіньового проміжного 
споживання, млрд грн 725,6 770,2 816,4 866,3 916,5 
5. Капітальні інвестиції, млрд 
грн 103,2 114,1 121,3 139,2 153,3 
6. Обсяг фінансування НТР, 
млрд грн 14,30 16,19 18,62 21,67 25,10 
7. Обсяг фінансової інноваційної 
діяльності, млрд грн 16,50 17,80 19,30 21,06 22,98 
8. Номінальна заробітна плата, 
грн 5691,2 6481,7 7400,0 8415,8 9575,6 
9. Обсяг прожиткового мініму-
му, грн 1436,3 1635,2 1866,0 2121,0 2411,7 

 
 

                                                      
1 Сталий розвиток регіонів України  /  наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 

2009. – 197 c. 
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Продовження табл. 47 
1 2 3 4 5 6 

10. Обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3848,7 3797,5 3744,0 3691,2 
11. Обсяг скидання забруднених 
зворотних вод у поверхневі вод-
ні об’єкти, млн м3 1700,0 1676,3 1653,3 1630,1 1607,8 

Оптимістичний сценарій 
1. ВДВ промисловості, млрд грн 468,6 551,9 724,8 951,9 1338,3 
2. Зайнятість у промисловості, 
млн чол. 2,500 2,366 2,219 2,061 1,868 
3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд грн 590,8 685,1 871,7 1103,0 1465,4 
4. Обсяг тіньового проміжного 
споживання, млрд грн 725,6 843,1 1066,5 1322,0 1669,1 
5. Капітальні інвестиції, млрд 
грн 103,2 132,5 198,2 292,5 467,1 
6. Обсяг фінансування НТР, 
млрд грн 14,3 20,1 36,4 61,1 107,6 
7. Обсяг фінансування іннова-
ційної діяльності, млрд грн 16,5 20,2 29,2 42,5 66,9 
8. Номінальна заробітна плата, 
грн 5691,2 7158,8 10079,3 14190,5 21853,9
9. Обсяг прожиткового мініму-
му, грн 1436,3 1804,7 2532,8 3542,7 5367,5 
10. Обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3772,3 3546,7 3286,6 2882,9 
11. Обсяг скидання забруднених 
зворотних вод у поверхневі вод-
ні об’єкти, млн м3 1700,0 1648,7 1563,9 1468,9 1327,2 

Повноцінний сталий розвиток 
1. ВДВ промисловості, млрд грн 468,55 655,91 881,59 1142,93 1430,74
2. Зайнятість у промисловості, 
млн чол. 2,50 2,35 2,20 2,03 1,85 
3. Обсяг тіньової ВДВ, млрд грн 590,8 735,5 846,8 915,8 909,5 
4. Обсяг тіньового проміжного 
споживання, млрд грн 725,6 857,9 816,7 682,1 497,7 
5. Капітальні інвестиції, млрд 
грн 103,2 171,4 250,3 333,4 414,3 
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Закінчення табл. 47 
1 2 3 4 5 6 

6. Обсяг фінансування НТР, 
млрд грн 14,3 31,6 55,4 80,1 103,6 
7. Обсяг фінансування іннова-
ційної  діяльності, млрд грн 16,5 25,3 36,1 47,4 58,3 
8. Номінальна заробітна плата, 
грн 5691,2 9026,0 15582,6 24857,4 35946,7
9. Обсяг прожиткового мініму-
му, грн 1436,3 2214,5 3463,3 4809,1 6005,1 
10. Обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3342,3 2693,9 1969,1 1178,0 
11. Обсяг скидання забруднених 
зворотних вод у поверхневі вод-
ні об’єкти, млн м3 1700,0 1496,1 1269,2 1025,8 770,7 

 
Визначені науково обґрунтовані кількісні стратегічні орієнтири сталого  

розвитку промисловості України на рівні складових та індикаторів є по суті 
стратегічним планом сталого розвитку та основою Стратегії розвитку промис-
ловості України на середньострокову перспективу. Такі дані необхідні для по-
рівняння з фактичними значеннями індикаторів з метою визначення ступеня на-
ближеності до сталого розвитку й ефективності заходів макроекономічної полі-
тики. 

Як свідчать розрахунки, найбільший ефект сталого розвитку промисловості 
одержуємо при застосуванні сценарію повноцінного сталого розвитку – рівно-
віддаленості інтегральних індексів складових розвитку від їх середніх оптима-
льних значень. У табл. 48 відображено зміни (збільшення або зменшення в ра-
зи) найважливіших макропоказників сталого розвитку промисловості України 
за 2016-2020 рр. для різних сценаріїв розвитку. 

Згідно з проектом Концепції сталого розвитку України сталий розвиток ви-
значається як процес побудови держави на основі узгодження і гармонізації со-
ціальної, екологічної та економічної складових з метою задоволення потреб ни-
нішніх і майбутніх поколінь. Рівень розвитку кожної складової вимірюється від-
повідним інтегральним індексом, а його відхилення від середнього оптимально-
го значення вектора порогових значень (нижній поріг, нижнє оптимальне, верх-
нє оптимальне, верхній поріг) характеризує диспропорції сталого розвитку. Рів-
новіддаленість кожної складової від свого середнього оптимального значення 
визначатиме гармонійність сталого розвитку. 
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Таблиця 48 
Зміна найважливіших макропоказників 

сталого розвитку промисловості України за 2016-2020 рр. 

Показник 

Сценарії Стратегії 

Реалістич-
ний 

Оптимістич-
ний 

Повноцінний 
сталий розви-

ток 
1. Збільшення номінальної ВДВ про-
мисловості, разів 1,29 2,85 3,05 
2. Збільшення реальної ВДВ, % (річна 
зміна) 0,14 1,0 11,0 
3. Зменшення зайнятості, разів 0,79 0,75 0,74 
4. Збільшення тіньової ВДВ, разів 1,26 2,48 1,54 
5. Зменшення рівня тінізації ВДВ, ра-
зів 0,97 0,87 0,5 
6. Збільшення тіньового проміжного 
споживання, разів 1,26 2,3 0,68 
7. Зменшення рівня тінізації проміж-
ного споживання, разів 0,98 0,9 0,5 
8. Збільшення капітальних інвестицій, 
разів 1,48 4,53 4,01 
9. Збільшення фінансування НТР, ра-
зів 1,76 7,52 7,24 
10. Збільшення фінансування іннова-
ційної діяльності, разів 1,39 4,05 3,53 
11. Збільшення номінальної заробітної 
плати, разів 1,68 3,84 6,32 
12. Збільшення прожиткового мініму-
му, разів 1,68 3,74 4,2 
13. Зменшення обсягу викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повіт-
ря, разів 1,05 1,35 3,31 
14. Зменшення обсягу скидання за-
бруднених зворотних вод у поверхневі 
водні об’єкти, разів 1,05 1,28 2,21 

 
За інерційними сценаріями розвитку рівновіддаленості інтегральних індек-

сів не спостерігається. Наближення окремого індексу до свого середнього оп-
тимального значення вказуватиме на його пріоритетний розвиток за відповід-
ним виміром і нехтування двома іншими. Так, наприклад, для промисловості 
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України інерційні сценарії розвитку віддають перевагу економічній та екологіч-
ній складовим при недостатньому розвитку соціальної. Так само економічна 
складова сталого розвитку промисловості віддає перевагу інвестиційно-
фінансовій складовій при недостатньому розвитку макроекономічної та іннова-
ційної, а макроекономічна віддає перевагу структурному розвитку при нехту-
ванні розвитком формальної та неформальної складових. 

Отже, інерційні сценарії сталого розвитку промисловості зберігають дис-
пропорційність складових розвитку та унеможливлюють збалансованість скла-
дових сталого розвитку. На противагу цьому повноцінній сталий розвиток, що 
характеризується рівновіддаленістю інтегральних індексів складових розвитку 
від відповідних середніх оптимальних порогових значень, забезпечує збалансо-
ваність складових розвитку.   

На підставі вищевикладеного можна зробити такі висновки. 
1. У сучасному світі промисловості відводиться важлива роль у вирішенні 

актуальних проблем сучасності та визнається, що вона є що є генератором на- 
уково-технологічного прогресу й інновацій, важливим фактором глобальної 
конкурентоспроможності національних економік, виступає драйвером еконо- 
мічного зростання. Тому в економічно розвинутих країнах термін «промисло-
вість» «… більше не є синонімом для труб, що димлять, а навпаки, він усе час-
тіше асоціюється з наукоємною діяльністю та передовим екологічно чистим ви-
робництвом».1  Промисловість України поки що підпадає під характеристику 
«труб, що димлять» через перебування рівня економічної безпеки промислово- 
сті України на межі або нижче нижнього порогу, за яким може наступити руй-
нування системи. Отже, для промисловості України 26 індикаторів із 30 (майже 
87%) становлять загрозу безпечного існування. 

2. З метою моніторингу стану сталого розвитку промисловості України з 
позицій економічної безпеки запропоновано структуру сталого розвитку, що 
включає соціальну, екологічну й економічну складові (загалом 30 індикаторів) 
та методологію для ідентифікації його рівня через сучасне інтегральне оціню-
вання, а саме: форма інтегрального індексу – мультиплікативна; метод норму-
вання – комбінований; вагові коефіцієнти – динамічні, на основі застосування 
методу «головних компонент» та методу «ковзної матриці»; порогові значення – 
комплекс методів із перевагою аналітичних підходів. Як критерії досягнення 
сталого розвитку за складовими запропоновано середні оптимальні значення 
(нижнє оптимальне, верхнє оптимальне) вектора інтегральних порогових зна-
чень, визначених для країн ЄС та світу.  

3. Запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визна-
чено вектори порогових значень соціо-еколого-економічної модернізації про-

                                                      
1 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.   
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мисловості, що дозволяє ідентифікувати її сучасний стан у всій багатогранності 
його аспектів, у тому числі: макроекономічний розвиток (структурна, формаль-
на та неформальна складові), інвестиційно-фінансовий розвиток, соціальний, 
екологічний розвиток з урахуванням індикаторів, які не висвітлюються офіцій-
ною економікою, – узагальнена продуктивність, тіньові аспекти економічної ді-
яльності (рівень тінізації промисловості, рівень тіньового завантаження капіта-
лу, рівень тіньового проміжного споживання, рівень тіньової заробітної плати, 
рівень тіньової зайнятості), коефіцієнт завантаження капіталу та темп науково-
технологічного прогресу. Виявлення новітніх індикаторів засвідчує той факт, що 
визначення рівня сталого розвитку промисловості України з позицій економіч-
ної безпеки без зазначених індикаторів є неадекватним реальній економіці, що 
може спричинити втілення «не тих заходів» і «не в тому місці». 

4. Для наукового обґрунтування кількісних стратегічних орієнтирів сцена-
ріїв Стратегії соціо-еколого-економічної модернізації промисловості України на 
рівні складових й індикаторів запропоновано адаптивний підхід з теорії управ-
ління шляхом розв’язки оберненої задачі синтезу необхідних значень складових 
(індикаторів) для знаходження інтегрального індексу в межах заданих (порого-
вих або оптимальних) значень.  

5. За допомогою визначених підходів здійснено ідентифікацію сучасного 
стану сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки, 
що дозволяє визначити найважливіші загрози розвитку промисловості та їх 
вплив на рівень безпеки через визначення коефіцієнтів еластичності, за якими 
найбільший вплив серед складових сталого розвитку чинять екологічна, еконо-
мічна та соціальна. Найбільш відстає соціальна складова промисловості, яка 
характеризується занадто низькою часткою оплати праці у випуску, що занижує 
номінальну заробітну плату у промисловості у 6,3 раза від нижнього рівня країн 
ЄС. Економічна складова характеризується найвищим рівнем тінізації промис-
ловості – 126% від офіційної ВДВ промисловості (добувна – 35%, обробна – 
139, виробництво електроенергії, газу та води – 62%). 

За результатами розрахунків найбільш впливовими загрозами економічної 
безпеки промисловості є такі (розташовані за пріоритетом впливу на рівень ста-
лого розвитку промисловості): рівень тіньової заробітної плати відносно офі-
ційної (соціальна складова), рівень тінізації промисловості (економічна складо-
ва) та рівень використання свіжої води на 1 особу (екологічна складова). 

6. Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку (інерційні сценарії – реаліс-
тичний та оптимістичний, а також сценарій повноцінного сталого розвитку) з 
позицій економічної безпеки. Рівень розвитку кожної складової вимірюється 
відповідним інтегральним індексом, а його відхилення від середнього оптима-
льного значення вектора порогових значень характеризує диспропорції сталого 
розвитку. На відміну від існуючих Стратегій розвитку, науково обґрунтовано 
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кількісні орієнтири складових та індикаторів сталого розвитку промисловості за 
різними сценаріями розвитку. 

Доведено, що застосування інерційних сценаріїв розвитку при збереженні 
діючої техніко-технологічної структури економіки, яка відображається ваговими 
коефіцієнтами впливу, демонструє збереження існуючих диспропорцій розвитку 
та не дає суттєвого ефекту розвитку. Як свідчать розрахунки, найбільший ефект 
сталого розвитку одержуємо при застосуванні сценарію повноцінного сталого 
розвитку промисловості – рівновіддаленості інтегральних індексів складових 
розвитку від їх середніх оптимальних значень. Стратегічні орієнтири сталого 
розвитку, визначені з урахуванням чутливості впливу кожної окремої складової 
на інтегральний індекс, є метою стратегічного планування на середньо- або дов-
гострокову перспективу. 

Отже, якщо реалізувати стратегічну мету досягнення повноцінного ста-
лого розвитку, то промисловість України може стати драйвером економічного 
зростання. 

7. Запропонований підхід до розробки стратегічних сценаріїв з позицій 
сталого розвитку є універсальним і може бути використаний для будь-якої краї-
ни, економічного або адміністративного району, області, виду економічної ді- 
яльності при плануванні на середньо- та довгострокову перспективу.  
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ПІСЛЯМОВА 
 
Перехід від планово-директивної економіки, заснованої на державній та 

корпоративно-колгоспній власності, до капіталістичної, заснованій переважно 
на приватній власності та ринкових відносинах, призводить до довготривалих 
системних кризових явищ як в економіці, так і в соціальній сфері. Це продемон-
стрували всі постсоціалістичні країни, у тому числі Україна. Головною причи-
ною тому стали упущення в перетвореннях інституціонального середовища. 
Нова еліта була неспроможною здійснити необхідні інституційні перетворення. 
Роздержавлення власності, перетворення її на приватну в більшості випадків 
мали нелегітимний характер. У нових власників не було необхідних знань у 
сфері організації капіталістичного способу виробництва і тим більше такої 
практики. Нові власники вилучали фінанси із сфери виробництва для задово-
лення своїх особистих потреб, не приділяли достатньої уваги питанням капіта-
лізації, мотивації найманих працівників, модернізації та інноваційного розвитку 
виробництва. Наймані працівники були відсторонені від власності, управління, 
участі у прибутках тощо. Згорталася соціальна сфера. При цьому менталітет 
населення залишався переважно соціалістичним. Тому станом на 2016 р. показ-
ники економіки та промисловості України значно нижчі за рівень 1991 р. По- 
гіршилися структура промисловості, рівень освіти та науки, інновації та капіта-
лізації. Економіка стала потерпати від політики. 

За 25 років функціонування України як самостійної держави вона перетво-
рилася на капіталістичну країну, у якій панівне місце посіла приватна власність 
олігархічних форм. Відбулося зрощення політичної верхівки державного управ-
ління з олігархами. Верхні прошарки суспільства відірвалися від основної маси 
населення як за рівнем доходів, так і за вузькогруповими інтересами. Триває 
руйнування середнього класу, який усе більше наближається, а то й переходить 
на рівень бідності. Якщо за визначенням ООН межа бідності настає при дохо-
дах 5 дол./чол. на добу, то в Україні середня заробітна плата одного працюючого 
становить близько 200 дол. на місяць, тобто приблизно 6,5 дол. на добу. А дохід 
на члена сім'ї навіть при двох працюючих та двох непрацюючих значно менше  
5 дол. на добу. Тобто клас найманих працівників реально складає не середній 
клас, а практично жебраки. Серед можновладців також має місце надмірна ди-
ференціація. Не простежується закономірність «вирощування» великого капіта-
лістичного виробництва з малого та середнього. Навпаки, великі підприємства 
із завершеним циклом виробництва розпадаються на середні та малі, а потім 
взагалі зникають шляхом закриття та банкрутства. У результаті підприємства 
сировинних галузей реально відірвалися від переробних. Сировинні підприєм- 
ства самі виходять на зарубіжні ринки, залишаючи вітчизняні переробні підпри-
ємства без сировини та інших ресурсів. 
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Заслуговує на увагу думка про те, що «нинішня Україна пожинає гіркі пло-
ди попереднього розвитку, який призвів до формування олігархічної суспільної 
системи, що паразитувала на радянському спадку, імітувала ринкові й демокра-
тичні процедури та інститути, поляризувала українське суспільство, гальмувала 
розвиток середнього класу, деформувала політичну культуру, створила залежну 
й безініціативну зовнішню політику, підірвала потенціал збройних сил»1.  

Для виходу економіки та промисловості з глибокої системної кризи, що су-
проводжується розколом суспільства, доведеного, у тому числі через ці причини, 
до збройного протистояння на південному сході країни, необхідна політична 
воля всіх верств населення, керівництва країни, регіонів, місцевого управління. 
В економіці доцільно перейти від лібералізму до неокласицизму, кейнсіанства; у 
відносинах власності – створити реальні умови рівноправного функціонування 
всіх форм власності. Інститути повинні відповідати реальним умовам капіталіс-
тичної економіки, сучасним ринковим відносинам. 

Необхідно відновити довіру населення до правлячого класу, фінансової си-
стеми, правосуддя. Всупереч ліберальній теорії, яка є мейнстримом в економіч-
ній науці, необхідно посилювати роль держави як рівноправного суб’єкта рин-
кових відносин, розширеного відтворення капіталу. Слід встановити реальну 
рівність в економіці всіх форм власності, участі найманих працівників в управ-
лінні, участі в капіталі та прибутках тощо. На все це має бути орієнтована еко-
номічна і промислова політика. 

Вищенаведені проблеми можуть бути вирішені шляхом постановки та до-
сягнення стратегічних цілей, реалізації програм щодо промислової політики, 
конкретизованих за виконавцями, об’єктами управління та часом, передбачаючи 
відповідальність за точність і своєчасність виконання. 

Особливу увагу слід звернути на процеси, що відбуваються в зоні АТО. 
Сучасний незадовільний стан і занепад виробничого потенціалу Донбасу дає 
шанс у процесі відновлення й розбудови його економіки для загальних кардина-
льних змін у структурі та спеціалізації економіки регіону, а з часом і для сучас-
ної індустріалізації інших, там де це слушно, регіонів України. Для цього до- 
цільно спочатку розробити Стратегію структурної перебудови економіки Доне-
цької та Луганської областей і набір відповідних інструментів для реалізації цієї 
Стратегії, серед яких ключову роль має відіграти спеціальний фонд на кшталт 
структурних фондів Європейського Союзу – Фонд реструктуризації Донбасу. 
Стратегія має бути сфокусована на пошуку кластерів та окремих ніш посилення 
конкурентоспроможності великих, середніх і малих підприємств регіону, пода-
льшій його інтеграції в єдиний економічний простір країни, Європи та світу, 
вирішенні гострих соціально-економічних проблем областей та окремих депре-
                                                      

1 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на 
Донбасі: національна доповідь / Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін.; за ред. 
Е.М. Лібанової. – К.: НАН України, 2015. – С. 351. 
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сивних територій, інноваційному партнерстві державних і регіональних органів 
влади, місцевого самоврядування, приватного бізнесу та громадськості. При за-
безпеченні високої якості процесу опрацювання такого документа, прозорості 
розробки та належного його оприлюднення стратегія може стати дороговказом 
приватним інвесторам та фінансовим донорам, у тому числі міжнародним, для 
наповнення запропонованого фонду реструктуризації. 

З метою підвищення активності суб’єктів виробництва щодо впровадження 
інновацій запропоновано посилення регіональної інноваційної системи під ко-
ординацією Донецького наукового центру НАН та МОН України за рахунок ме-
режі наукових й індустріальних парків на базі промислових майданчиків тих 
підприємств, відновлення діяльності яких в сучасних умовах є недоцільним. 
Для цього необхідно ухвалити відповідний закон про експериментальні стиму-
люючі регуляторні режими в них. Важливо використати також можливості су-
сідніх із Донбасом областей і відповідних наукових центрів – Придніпровського 
та Північно-Східного. 

Унаслідок бойових дій велика кількість об’єктів житлового фонду та ін-
фраструктури в Донецькій і Луганській областях потребуватиме оновлення й 
капітального ремонту. Це надає шанс для розвитку в зазначених областях мало-
го і середнього бізнесу в таких сферах економічної діяльності, як будівництво, 
промисловість будівельних матеріалів, ремонтні роботи тощо. Сприяння розвит-
ку таких підприємств може включати заходи щодо надання пільгових канікул 
ремонтним і будівельним малим та середнім підприємствам в обсягах робіт, що 
виконуються за регіональним та місцевим замовленням; перепрофілювання 
промислових майданчиків підприємств, які не працюють (наприклад, зупине-
них шахт), та створення промислових парків, зокрема для невеликих та серед-
ніх будівельних і ремонтних підприємств; пільгове кредитування таких 
суб’єктів для придбання матеріалів, техніки, замовлення проектних робіт тощо. 

З урахуванням того, що Донбас навіть за мирних часів відрізнявся високим 
рівнем захворюваності населення на онкологічні, серцево-судинні, професійні 
захворювання, а також виробничим травматизмом, слід визнати за пріоритетне 
завдання розвиток підприємництва у сферах медичних послуг, виробництва ме-
дичних препаратів, техніки, ортопедичних виробів. Розвитку фармацевтичної 
промисловості в регіоні сприятиме наявність великої кількості хімічних підпри-
ємств, науково-дослідних організацій у сфері хімії та медицини. У перспективі 
є можливості для створення в регіоні кластера медичних послуг, підключивши 
рекреаційні зони Донеччини та Луганщини. 

Важливу роль може відіграти відновлення договірних відносин «центр-
регіон» (наприклад, Кабінет Міністрів України − область або Донбас у цілому) 
за окремими конкретними питаннями щодо відновлення об’єктів загальнодер-
жавного призначення. 
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На час кризової ситуації доцільно створити консультативний комітет Вер-
ховної Ради України з регіональної проблематики (для початку як експеримент, 
з чотирма підкомітетами для Центру, Заходу, Півдня і Сходу держави, за участі в 
кожному представників депутатського корпусу від відповідних регіонів) для  
апробації та більш ґрунтовного доопрацювання з урахуванням регіональної 
специфіки рішень, які стосуються перелічених регіонів України1.  

Тоді висновок відповідного підкомітету міг би бути додатковим аргументом 
для остаточного вирішення того чи іншого питання з проблем відновлення Дон-
басу органами влади завдяки можливостям більш повного вивчення й урахуван-
ня місцевих обставин на засіданні підкомітету. 

Як експериментальну пропозицію також можна розглянути питання не 
тільки децентралізації та регіоналізації економіки згідно з уже прийнятими рі-
шеннями влади, але і децентралізації управління держави з метою приближення 
відповідних міністерств і відомств (їх підрозділів) до промислових регіонів (на-
приклад, за досвідом попередніх років, коли міністерства, пов’язані з вугільною 
промисловістю, були розташовані в м. Донецьку, а з металургією – у м. Дніпрі) 
з метою більш професійного вирішення їх завдань завдяки кращому вивченню 
регіональної ситуації на місці, залучення більш підготовлених для цього місце-
вих кадрів. 

Необхідно ефективніше використовувати відповідно до світового досвіду 
розвинутих країн можливості наукової та освітянської спільноти як регіону, так 
і країни в цілому при розробці стратегічних і практичних заходів щодо проблем 
відновлення та розбудови в майбутньому економіки Донбасу, обґрунтуванні 
конкретних галузевих і регіональних програм. Тим більше, що Донецький на- 
уковий центр, як форма організації регіонального управління академічною та 
вузівською наукою, був першим і показовим для інших регіонів України. Він 
має значний досвід разом із Президією Національної академії наук України та 
Міністерством освіти і науки України щодо залучення наукового потенціалу 
країни, використання сучасних інноваційних технологій для наукового обґрун-
тування і вирішення завдань соціально-економічного розвитку виробництва в 
регіоні. Є додаткові можливості для використання з цією метою сучасних форм 
інтеграції науки, освіти і виробництва, їх взаємного розвитку за рахунок органі-
зації тимчасових спільних груп для вирішення конкретних нагальних науково-
практичних завдань, обміну досвідом, стажування науковців в освіті, освітян у 
науці, і тих, і інших на виробництві та навпаки тощо. 

                                                      
1 Поза межами обговорення в такому комітеті мають бути питання суто центральної 

влади – забезпечення оборони держави, національної безпеки, організації кредитно-
фінансових і міжнародних відносин, а також політики збалансованого та комплексного еко-
номічного і соціального розвитку держави, сфер охорони здоров’я, екології, освіти, науки та 
культури. 
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Практичне вирішення проблем відновлення регіону можна було б приско-
рити завдяки співпраці науковців, освітян та виробничників із підготовки кадрів 
за інноваційними спеціальностями у філіях зарубіжних університетів і коледжів, 
які б слушно було організувати для запровадження у виробництві технологій  
V та VI укладів, як логічний процес інноваційного розвитку регіону, замість 
значної частини застарілого та збиткового промислового виробництва. 

При реалізації завдань економічного відродження регіону важлива роль має 
бути відведена розвитку інформаційного супроводження розробки та реалізації 
програм і заходів, їх результатів у засобах масової інформації, проведення круг-
лих столів, конференцій за участю фахівців, представників центральної, регіо-
нальної та місцевої влади, зацікавленої громадськості для моніторингу ситуації 
в регіоні, внесення потрібних змін у стратегії та поточні дії. Це б давало можли-
вість для додаткового роз’яснення політики держави у вирішенні конкретних 
проблем, сприяло б зростанню авторитету державних і регіональних органів 
влади на територіях, які є прилеглими до конфліктної та контрольованої зон. 

Аналогічна діяльність має здійснюватися на кожному підприємстві та в ор-
ганізації, які задіяні в роботі з відновлення економіки з метою обговорення, по-
стійного контролю та участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень, ор-
ганізації виконання виробничої та фінансової дисципліни. Це було б однією із 
зарекомендованих свого часу форм народного контролю за діями керівництва 
підприємства та владних структур, традиційного громадського контролю у всіх 
сферах суспільного життя за станом соціальної та економічної ситуації. Це мо-
же бути використано і для направлення у конструктивне русло можливих сти-
хійних процесів і виступів як механізмів включення вимог народних мас до 
першочергових завдань і дій законодавчої та виконавчої влади, керівників від-
повідних підприємств і організацій. Таким чином, можна було б «узаконити» й 
упорядкувати і протестні ініціативи. Також доцільно внести зміни до законодав-
ства та додатково «цивілізувати» місцеві майдани і в інших регіонах. Усе це ра-
зом зі створенням постійно діючої об’єктивної та незалежної медіа-системи для 
висвітлення стану справ у регіоні надало б можливість більш ефективно здійс-
нювати державну політику щодо відновлення гідного життя на Донбасі. 

Відбудова економіки взагалі та регіонів зокрема неможлива без збереження, 
часткового повернення та формування інтелігенції, середнього класу, елітного 
корпусу фахівців, управлінців, науковців і викладацького корпусу на всіх рівнях 
виховання та підготовки кадрів, відданих державній справі розбудови соціально 
орієнтованої економіки, виправлення катастрофічного економічного, екологіч-
ного та гуманітарного стану на Донбасі, який завжди був і має залишатись од-
ним із провідних промислових лідерів та важливою частиною промислової бази 
економіки держави.  

Подолання кризи в економіці, промисловості рано чи пізно буде досягнуто 
і  викличе додаткове залучення ресурсів у виробництві, тому необхідно з висо-
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кою відповідальністю підходити до визначення пріоритетів розвитку. Виходячи 
із сьогоденного бачення ця проблема має вирішуватись і шляхом випереджа- 
ючого розвитку внутрішнього ринку, разом із підвищенням ефективності зов-
нішньоекономічної діяльності підприємств. Зараз реальне становище характе-
ризується вкрай зруйнованим внутрішнім ринком. Головна причина цього поля-
гає в низькій купівельній спроможності населення, викликаній низьким рівнем 
заробітної плати працівників, високим рівнем безробіття та цін на товари на-
родного споживання і послуги. Вихід із даної ситуації не є простим. Так, від- 
новлення, коли це доцільно, діяльності підприємств, пошкоджених промисло-
вих і житлових об’єктів, інфраструктури на першому етапі є розширенням тра-
диційних виробництв. Останні мають великі можливості тимчасового розвитку, 
оскільки виробничі потужності промислового виробництва, заснованого на III-
IV технологічних укладах, використовуються лише на 30-70%. Якщо почнуть 
працювати підприємства, то підготовлені для такої роботи люди погодяться на-
віть на затримання або неповну оплату праці у період до 3-6 місяців. Однак по-
трібна довіра до уряду, власників і фінансової системи, що може бути оформле-
но шляхом укладання договорів (національних, міжнародних) між працівника-
ми і менеджментом бізнесу, урядом. Це дозволить на перший час наповнити 
внутрішній ринок товарами повсякденного попиту, а людей забезпечити гідни-
ми доходами. Разом з тим уряд повинен буде взяти на себе регулюючу функцію 
у сфері ціноутворення, зайнятості населення, інфляції та ін. 

Використовуючи публічно-приватне співробітництво відповідно до прий-
нятих програм, промислової та соціально-економічної політики, уряд має мож-
ливість бути поруч із громадянськими інститутами та підтримувати виробницт-
во конкурентоспроможної на міжнародних ринках металургійної та хімічної 
промисловості, машинобудування, фармації та ін. Це може бути виготовлення 
запасних частин і деталей для автомобільної промисловості вітчизняних і зару-
біжних підприємств, металургійного та машинобудівного комплексів, ліків, мі-
неральних добрив, засобів боротьби із шкідниками агропромислового сектору 
виробництва тощо. Реалізація даних пропозицій зменшить гостроту питання 
щодо забезпечення джерел фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності. 
На ці цілі можна направити нелегітимні гроші, виявлені у процесі електронного 
декларування, прийнявши відповідний закон про їх амністію лише в тому ви- 
падку, коли ці кошти будуть направлені в інвестування розвитку підприємств та 
суспільно корисних послуг як важливої складової внутрішнього ринку, у тому 
числі і промислової продукції.  

Аналіз стану розвитку промисловості України з позицій безпеки дозволив 
обґрунтувати та розробити модель подальшого сталого розвитку, що включає 
соціальну, екологічну й економічну складові (30 індикаторів) та методологію 
ідентифікації, структуру, рівень розвитку через сучасне інтегральне оцінювання. 
Як критерії досягнення сталого розвитку за складовими запропоновано середні 
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оптимальні значення (нижнє оптимальне, верхнє оптимальне) вектора інтегра-
льних порогових значень, визначених та прийнятих для країн ЄС та світу. 

Запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визначе-
но вектори порогових значень соціо-еколого-економічної модернізації промис-
ловості, що дозволяє ідентифікувати її сучасний стан у всій багатогранності  
його аспектів. Виявлення новітніх індикаторів засвідчує той факт, що визначен-
ня рівня сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки 
без зазначених індикаторів є неадекватним реальній економіці. 

Для наукового обґрунтування кількісних стратегічних орієнтирів сценаріїв 
Стратегії соціо-еколого-економічної модернізації промисловості України на рів-
ні складових й індикаторів запропоновано адаптивний підхід до управління 
шляхом розв’язки оберненої задачі синтезу необхідних значень складових (ін-
дикаторів) для знаходження інтегрального індексу в межах заданих (порогових 
або оптимальних) значень. Здійснено ідентифікацію сучасного стану сталого 
розвитку промисловості України з позицій безпеки, що дає можливість визна-
чити найважливіші загрози розвитку промисловості та їх вплив на рівень безпе-
ки через визначення коефіцієнтів еластичності, за якими найбільший вплив се-
ред складових сталого розвитку мають екологічна, економічна та соціальна 
складові відповідно вагомості впливу.  

Встановлено, що найбільш впливовими загрозами економічної безпеки 
промисловості є такі (розташовані за пріоритетом впливу на рівень сталого роз-
витку промисловості): рівень тіньової заробітної плати відносно офіційної (со-
ціальна складова), рівень тінізації промисловості (економічна складова) та рі-
вень використання свіжої води на 1 особу (екологічна складова). 

Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку (інерційні сценарії – реалісти-
чний і оптимістичний та сценарій повноцінного сталого розвитку) з позицій 
економічної безпеки. Рівень розвитку кожної складової вимірюється відповід-
ним інтегральним індексом, а його відхилення від середнього оптимального 
значення вектора порогових значень характеризує диспропорції сталого розвит-
ку. На відміну від існуючих Стратегій розвитку, науково обґрунтовано кількісні 
орієнтири складових та індикаторів сталого розвитку промисловості за різними 
сценаріями розвитку. 

Стратегічні орієнтири сталого розвитку, визначені з урахуванням чутливо- 
сті впливу кожної окремої складової на інтегральний індекс, мають бути метою 
стратегічного планування на середньо- та довгострокову перспективу. 

Реалізація одержаних результатів сприятиме поліпшенню економічної си-
туації в Україні та прискорить перехід економіки до інноваційної моделі розвит-
ку. 
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Додаток 
Деякі показники світової економіки та країн світу у 2015 р. 

 
 

Країна  

 
 

Населен-
ня, млн 
чол. 

 

 
 

Площа 
поверхні, 

км2 

 
Щіль-
ність 
насе-
лення, 
чол./ км2

 

ВНД 
(метод 
Атласу)
млрд 
дол. 

 

 
ВНД на 
душу на-
селення,
(метод 
Атласу), 
дол. 

 

Паритет купівельної 
спроможності  

ВВП 

млрд дол. 
 

на душу 
насе-
лення, 
дол. 

 

зрос-
тання, % 

 

% зрос-
тання 
на душу 
насе-
лення 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У світі за-
галом 7,346,6 134,325,4 57 76,678,8 10,437 113,250,2 15,415 2,5 1,3 
Аргентина 43,4 2,780,4 16 586,2 13,640 .. .. 0,5 -0,6 
Вірменія 3,0 29,7 106 11,7 3,880 26,3 8,720 3,0 2,6 
Австралія 23,8 7,741,2 3 1,428,6 60,070 1,060,0 44,570 2,3 0,9 
Австрія 8,6 83,9 104 405,7 47,120 409,1 47,510 0,9 0,0 
Азербай-
джан 9,7 86,6 117 63,3 6,560 165,4 17,140 1,1 -0,1 
Білорусь 9,5 207,6 47 61,4 6,460 160,2 16,840 -3,9 -4,2 
Бельгія 11,3 30,5 373 500,6 44,360 497,7 44,100 1,4 0,9 
Бразилія 207,8 8,515,8 25 2,047,1 9,850 3,122,7 15,020 -3,8 -4,7 
Канада 35,9 9,984,7 4 1,702,9 47,500 1,576,5 43,970 1,1 0,2 
Китай 1,371,2 9,562,9 146 10,724,0 7,820 19,418,0 14,160 6,9 6,4 
Данія 5,7 43,1 134 332,6 58,590 271,3 47,810 1,2 0,6 
Естонія 1,3 45,2 31 24,2 18,480 36,1 27,510 1,1 1,3 
Фінляндія 5,5 338,4 18 254,2 46,360 223,9 40,840 0,5 0,2 
Франція 66,8 549,1 122 2,711,4 40,580 2,703,8 40,470 1,2 0,7 
Грузія 3,7 69,7 64 15,3 4,160 34,6 9,410 2,8 4,1 
Німеччина 81,4 357,2 234 3,727,8 45,790 3,929,3 48,260 1,7 1,1 
Угорщина 9,8 93,0 109 127,9 12,990 242,4 24,630 2,9 3,2 
Ісландія 0,3 103,0 3 16,5 49,730 15,3 46,120 4,0 2,9 
Індія 1,311,1 3,287,3 441 2,084,4 1,590 7,890,0 6,020 7,6 6,3 
Індонезія 257,6 1,910,9 142 887,0 3,440 2,749,8 10,680 4,8 3,5 
Іран 79,1 1,745,2 49 511,8 6,550 1,360,0 17,400 4,3 3,0 
Ірак 36,4 435,2 84 202,0 5,550 540,9 14,850 2,1 -1,1 
Ірландія 4,6 70,3 67 216,6 46,680 215,4 46,410 7,8 7,3 
Ізраїль 8,4 22,1 387 297,0 35,440 292,8 34,940 2,5 0,5 
Італія 60,8 301,3 207 1,993,9 32,790 2,179,9 35,850 0,8 0,7 
Японія 127,0 378,0 348 4,656,4 36,680 4,934,4 38,870 0,5 0,6 
Казахстан 17,5 2,724,9 6 203,2 11,580 425,6 24,260 1,2 -0,3 
Киргизька 
республіка 6,0 199,9 31 7,0 1,170 19,7 3,300 3,5 1,4 
Латвія 2,0 64,5 32 29,5 14,900 47,9 24,220 1,9 2,7 
Литва 2,9 65,3 46 43,7 15,000 77,6 26,660 1,6 2,4 
Мексика 127,0 1,964,4 65 1,233,7 9,710 2,178,0 17,150 2,5 1,2 
Молдова 3,6 33,9 124 7,9 2,220 19,0 5,350 -0,5 -0,4 
Монголія 3,0 1,564,1 2 11,3 3,830 32,8 11,070 2,3 0,6 
Нідерланди 16,9 41,5 503 828,8 48,940 819,8 48,400 2,0 1,6 
Норвегія 5,2 385,2 14 487,5 93,820 335,6 64,590 1,6 0,5 
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Закінчення додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Польща 38,0 312,7 124 508,2 13,370 965,0 25,400 3,6 3,7 
Португалія 10,3 92,2 113 212,5 20,530 295,9 28,590 1,5 2,0 
Румунія 19,8 238,4 86 188,4 9,500 414,6 20,900 3,7 4,1 
Росія 144,1 17,098,3 9 1,668,6 11,400 3,482,5 23,790 -3,7 -3,9 
Словаччина 5,4 49,0 113 93,9 17,310 153,0 28,200 3,6 3,5 
Словенія 2,1 20,3 102 46,7 22,610 63,6 30,830 2,9 2,8 
Іспанія 46,4 505,9 93 1,324,1 28,520 1,601,2 34,490 3,2 3,4 
Швеція 9,8 447,4 24 566,5 57,810 464,4 47,390 4,1 3,0 
Швейцарія 8,3 41,3 210 697,6 84,180 513,2 61,930 0,9 -0,3 
Таджикис-
тан 

8,5 142,6 61 10,5 1,240 28,2 3,320 4,2 1,9 

Туреччина 78,7 783,6 102 783,0 9,950 1,522,8 19,360 4,0 2,5 
Туркменіс-
тан 

5,4 488,1 11 40,3 7,510 84,7 15,760 6,5 5,2 

США 321,4 9,831,5 35 17,663,6 54,960 18,138,3 56,430 2,4 1,6 
Україна 45,2 603,6 78 112,4 2,620 334,7 7,810 -9,9 -9,6 
Узбекистан 31,3 447,4 74 67,3 2,150 191,1 6,110 8,0 6,1 
В’єтнам 91,7 331,0 296 181,8 1,980 521,6 5,690 6,7 5,5 

 
Показники світового розвитку у 2015 р.1 

У таблиці наведено показники світового розвитку країн світу за 2015 р. Обрано євро-
пейські, східноєвропейські країни, Східної та Північної Америки, Австралія, країни постра-
дянського простору.  

За даними Світового банку до десятки країн із найбільшим ВВП на душу населення 
(свідчить про рівень життя населення) увійшли: Норвегія – 93,82 тис. дол.; Швейцарія – 
84,18; Австралія – 60,07; Данія – 58,59; Швеція – 57,81; США – 54,96; Ісландія – 49,73; Ні- 
дерланди – 48,94; Канада – 47,50; Австрія – 47,12 тис. дол.  

Значно нижчий цей показник по колишніх країнах СРСР: Росія – 11,4 тис. дол., Украї-
на – 2,62; Вірменія – 3,88; Азербайджан – 6,56; Білорусь – 6,46; Естонія – 18,48; Грузія – 4,16; 
Казахстан – 11,584; Киргизія – 1,17; Латвія – 14,94; Литва – 15,00; Молдова – 2,22; Таджикис-
тан – 1,24; Туркменістан – 7,51; Узбекистан – 2,15 тис. дол. Найвищий показник ВВП на ду-
шу населення у 2015 р. серед країн пострадянського простору має місце в Естонії (18,48 тис. 
дол.); найнижчий – у Киргизії (1,17 тис. дол.). 

 

                                                      
1 World Development Indicators. The World Bank. 10 August, 2016. [Electronic resource]. – 

Access mode: http://wdi.worldbank.org/table/1.1. 
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