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ПЕРЕДМОВА 

 
Останні десятиліття ХХ і початок ХХІ ст. характеризувалися 

революційними перетвореннями в Україні. Вона вийшла зі складу 
СРСР, набула політичної незалежності, стали формуватися дер- 
жавна структура і суспільство, засновані на ліберальній теорії та 
ідеології, ринкових відносинах в економіці. Однак політичні, іде- 
ологічні, економічні перетворення недостатньою мірою супрово-
джувалися інституціональними змінами, створенням адекватних 
новим умовам інститутів замість застарілих. Крім того, не виста-
чало кадрів необхідної кваліфікації та відповідного світогляду, як і 
розуміння того, що вольовими постановами, законами, які не ви-
пливають із реальних умов і прагнень більшості населення, не  
можна перетворити економічні відносини суб'єктів єдиного народ-
ногосподарського комплексу на окремий, уже тепер самодостатній, 
господарський механізм політично незалежної держави. Для цього 
було потрібне більш ефективне використання  законів економічного 
розвитку, ролі інституціональних умов їх реалізації, матеріального 
й ідеологічного забезпечення довгострокових стратегій розвитку 
економіки в цілому, окремих видів і сфер реалізації, співвідношення 
об'єктивних і суб'єктивних факторів становлення бажаної моделі 
держави та її громадянського суспільства. 

У перші роки своєї незалежності Україна була оголошена по-
заблоковою, демократичною, соціально орієнтованою країною з ба-
гатоукладною та розвинутою економікою, рівністю всіх форм влас-
ності, ринковими відносинами. Роздержавлення і приватизація за-
гальнодержавної та муніципальної форм власності передбачали  
формування народних підприємств і значного середнього класу, по-
долання відчуження працівників від власності, очікувалося розши-
рення прав і самостійності органів місцевого й регіонального рівнів, 
територіальних громад, креативних колективів, груп, особистостей. 

Тим не менш до кінця першого десятиліття ХХ ст. економіка 
України з індустріально-аграрної перетворилася на аграрно-індуст-
ріальну, де промисловість залишалася переважно на рівні ІII-IV  
технологічних укладів. На експорт поставлялися головним чином 
сировина та напівфабрикати, деградувала професійна освіта, були 
урізані права місцевих і регіональних органів управління, територі- 
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альних громад, тривало розшарування населення за рівнем доходів 
тощо.  

Діюча в Україні модель виконавчої влади виявилася мало- 
ефективною, а децентралізація управління, підвищення відповіда-
льності органів місцевого та державного управління, розширення 
прав громадян і громадянських інститутів ще не стали основою мо-
дернізації системи виконавчої влади. Уповільнення соціально-еко-
номічного розвитку України, загострення відносин «центр – регі-
они», а також «захід + центр – схід» України разом з іншими фак-
торами поступово призвели до кризової ситуації, а згодом спричи-
нили відкрите збройне протистояння в Донецькій та Луганській об-
ластях. У результаті було зруйновано економічний потенціал осно-
вного промислового регіону, його виробничу та соціальну інфра-
структуру. Це мало значні негативні наслідки для всього промисло-
вого комплексу та економіки держави загалом. У зв’язку з необхід-
ністю аналізу ситуації, яка склалась у промисловості Донбасу й у 
цілому в Україні, а також пошуку шляхів її стабілізації науковцями 
Інституту економіки промисловості НАН України було здійснено 
відповідні дослідження, результати яких викладено в численних на-
укових доповідях та науково-аналітичних записках. Вони були на-
правлені державним центральним і регіональним органам управ-
ління для практичного використання в їх діяльності щодо поліп-
шення стану промисловості, відновлення та розбудови ефективного 
промислового комплексу країни. 

Ця доповідь підготовлена за результатами вищенаведених до-
сліджень та їх апробації. 

У першому і другому розділах доповіді основна увага приді-
лена Донбасу як одному з провідних промислових регіонів країни, 
стану економіки регіону, тенденціям у промисловості, загрозам  
і ризикам унаслідок загострення ситуації в 2014 р. Надано пропози-
ції щодо виходу з регіональної соціально-економічної кризи в умо-
вах конфліктної ситуації в цей період (2014-2015 рр.) на прикладі 
Донецької та Луганської областей. 

Третій розділ доповіді присвячено економіці України та її 
промисловості у 2016 р., базовим галузям, їх модернізації та сучас-
ній розбудові, екологічному стану й умовам праці. 

Слід звернути увагу, що в даних розділах (1-3) економічні 
процеси та події, які впливали на їх перебіг, рекомендації щодо ста- 
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білізації ситуації та на майбутнє подано не з позиції сьогоднішнього 
часу, а такими, якими вони представлялися саме тоді, у відповідний 
кожному розділу період, а саме у 2014, 2015 та 2016 рр. 

У четвертому розділі представлено сценарії сталого розвитку 
промисловості України в середньостроковій перспективі. 

П'ятий розділ присвячено проблемам, напрямам й особливос-
тям переходу до майбутньої неоіндустріальної моделі становлення 
та розвитку промислового комплексу України, механізмів реалізації 
смарт-виробництва з урахуванням вітчизняної специфіки еконо-
міки. 
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Розділ І. Оцінка стану економіки Донецької області  
у 2014 р. та можливі шляхи виходу з кризи 
2013-2014 рр. 

 
І.1. Соціально-економічний стан України  

 (2013 р. – травень 2014 р.) 
 
Як відомо, стан економіки держави оцінюється рівнем і дина-

мікою валового внутрішнього продукту (ВВП), областей (регіонів), 
валового регіонального продукту (ВРП). Ці основні показники до-
повнюються якісними показниками, такими як продуктивність 
праці, конкурентоспроможність продукції, інвестиційно-іннова-
ційна діяльність, структура продукції та послуг, якість життя насе-
лення та ін. За роки незалежності України її економіка розвивалася 
нелінійно (табл. І.1).1 

 

Таблиця І.1 
Показники ВВП в Україні у 2007-2012 рр.  

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ВВП (у фактичних цінах), 
млрд грн  720,7 948,0 913,3 1082,5 1316,6 1408,9
 % до попереднього року - 131,5 96,3 118,5 121,6 107,0 
 % до 2007 р. 100,0 131,5 126,7 150,2 182,7 195,5 
ВВП (ціни 2007 р.), млрд грн 720,7 737,3 628,5 654,6 688,6 690,0 
Приріст ВВП (у порівняльних 
цінах 2007 р. до попереднього 
року)2, % 7,9 2,3 -14,8 4,1 5,4 0,2 

 
У 2013 р. за оцінками Держкомстату України ВВП не мав 

приросту, за даними експертів і фахівців він знизився на 1,2-1,5% 
до рівня 2012 р. Індекс промислової продукції в 2013 р. до рівня 

                                                   
1 Міняйло О. Планування видатків державного бюджету в контексті на-

ціональної фіскальної політики / О. Міняйло // Ринок цінних паперів Укра-
їни. – 2014. – № 3. – С. 29-36. 

2 Шинкаренко Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України 
/ Т.П. Шинкаренко, Т.М. Макушина // Економіка і прогнозування. – 2014. –  
№ 1. – С. 7-24. 
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2012 р. склав 95,3%1. При цьому в добувній промисловості спосте-
рігалося зростання на 0,4%, у переробній – падіння на 7,7%.  

Падіння виробництва склало: 
харчова промисловість – -5,5%; 
металургійна промисловість – -5,8%; 
нафтопереробна промисловість – -11,2%; 
машинобудівна промисловість – -13,2%. 
Експорт до рівня 2012 р. склав 90,8%, імпорт – 91,1%. При 

цьому експорт до РФ скоротився на 14,1%, до Казахстану – на 13,4, 
Єгипту – на 10,3, Італії – на 5,7, до Польщі – на 5%. До країн СНД 
експортовано 35,5% усіх товарів, до країн ЄС – 26,1%. В абсолют-
ному вимірі експорт до країн СНД і країн ЄС знизився. Фізичний 
обсяг оптової торгівлі в 2013 р. до рівня 2012 р. склав 98%. У 2014 р. 
ситуація ускладнюється2. У січні-травні 2014 р. порівняно з відпо-
відним періодом 2013 р. індекс промислової продукції склав 95,4%, 
у тому числі переробної промисловості – 92,8%. Падіння виробни-
цтва в окремих секторах промисловості склало: 

харчова промисловість – -0,1%; 
нафтопереробка – -2,0%; 
текстильна промисловість – -5,1%; 
металургійна промисловість – -9,3%; 
хімічна промисловість – -12,7%; 
машинобудівна промисловість – -17,3%. 
На 7,3% знизився експорт, на 21,1% – імпорт, індекс інфляції 

за 5 місяців 2014 р. склав 110,5%. За деякими оцінками падіння ВВП 
у 2014 р. очікувалося від 3% (міністр фінансів П. Шеремета), 7% 
(МВФ) до 10-15% (прогнози незалежних вітчизняних і зарубіжних 
експертів). Індекс інфляції прогнозувався в діапазоні 110-130%. 

В економіці України важлива роль належала Донецькому ре-
гіону3. Обсяг реалізованої промислової продукції Донецької області 
у 2010-2013 рр. у всій реалізованій продукції України становив 19,1; 
                                                   

1 Соціально-економічне становище України за 2013 рік // Урядовий 
кур’єр. – 2014. – № 18 (30 січ.). – С. 6-7. 

2 Економіка України за січень-травень 2014 року // Урядовий кур’єр. – 
2014. – № 122 (10 лип). – С. 7. 

3 Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, 
виклики, можливості: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. 
Збаразька та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 
200 с. 
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20,1; 17,0; 18,5% відповідно. У 2013 р. в області було освоєно 10,9% 
всіх інвестицій України (падіння до рівня 2012 р. склало 20,4%). У 
2012 р. у Донецькій області функціонувало 3429 промислових під-
приємств: 78 великих, 539 середніх, 2812 малих. Великі підприєм- 
ства забезпечували виробництво 81,8% промислової продукції об-
ласті, середні – 15,7, малі – 2,5%. Ступінь зносу основних фондів 
складав 64,5%, що було на 14% нижче середнього показника по Ук-
раїні. Питома вага сировинної продукції в обсязі реалізованої про-
дукції області становила 81,9%, в Україні – 66,9%. Структура про-
мисловості була представлена головним чином підприємствами, 
продукцією та технологіями II-IV технологічних укладів. У 2013 р. 
індекс промислової продукції області склав до рівня 2012 р. 93,6% 
(по Україні – 95,3%). У машинобудуванні області в 2013 р. падіння 
виробництва перевищило 20%. 

Незважаючи на спад виробництва, Донецька область залиша-
лася важливою ланкою господарського комплексу України. Це від-
значено у проекті «Програми створення та збереження робочих 
місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року», 
підготовленому Кабінетом Міністрів України в липні 2014 р. Об-
ласть виробляла 11,7% ВРП, забезпечувала більше 90% загально- 
державного видобутку кам'яної солі, 79% флюсових вапняків, 50% 
кам'яного вугілля, у тому числі коксівного – 74%. В області 90% 
земельного фонду є чорноземним. Мінеральна база регіону є однією 
з найбільш багатогалузевих і розвинених за обсягами видобутку й 
видами корисних копалин в Україні, чверть яких експортується.  
Розвідано 677 родовищ 40 видів мінеральної сировини, з яких бли-
зько 300 родовищ розробляється. Серед них рідкі, рідкоземельні, 
кольорові метали Мазуровського й Азовського родовищ, Новодми-
трівський рудопрояв свинцю та цинку. 

До світової кризи 2008-2009 рр. у Донецькій області спосте-
рігалися високі темпи зростання промислового виробництва (у ма-
шинобудуванні, металургії та обробці металів, скла, хімічної та  
нафтохімічної промисловості), а також виробництва сталі, чавуну, 
прокату чорних і кольорових металів. Більше половини реалізова-
ної промислової продукції відповідало міжнародним стандартам 
якості. У 2013 р. у Донецькій області було зафіксоване зростання 
обсягів виробництва в харчовій промисловості на 1,8% порівняно з 
2012 р. Одночасне виробництво будматеріалів знизилося на 8,7%, 
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хімічної та нафтохімічної продукції – на 11,1, машинобудівної про-
дукції – на 21,2%.   

У Донецькій області тоді трудилося 10,8% всіх працюючих в 
Україні, з них половина – у промисловості. За попередні 6 років (пе-
ріод подолання наслідків фінансової кризи) середньооблікова чисе-
льність працівників в області знизилася більш ніж на 15%. Най- 
більше скорочення спостерігалося в Маріуполі (39 тис. чол.), Доне-
цьку (25 тис. чол.), Краматорську (13,8 тис. чол.). У 2014 р. у Хар-
цизьку, Горлівці, Артемівську, Слов'янську ситуація різко погірши-
лася. 

Висока залежність стану економіки регіону від коливань по-
питу та пропозицій на світовому ринку на металопродукцію, на- 
слідки реструктуризації вугільної промисловості й закриття вугіль-
них підприємств викликали зниження середньооблікової чисельно-
сті штатних працівників. У період 2008-2013 рр. у Донецькій обла-
сті це зниження склало 113 тис. чол. Структура працюючих була 
такою: майже половина працюючих трудилась у промисловості, з 
них більше 50% – у переробній промисловості, у тому числі 40% − 
у металургії, інші – в хімічній промисловості, виробництві коксу, 
продуктів нафтопереробки, машинобудуванні, легкій та харчовій 
промисловості; близько 35% – у добувній промисловості, з них 
90% – у видобутку й виробництві вугілля; близько 15% працівни-
ків – у виробництві та поставках електроенергії, газу, води тощо; 
друга половина працюючих забезпечувала розвиток області у сфе-
рах освіти, науки, охорони здоров'я, спорту, відпочинку тощо. 

Після кримських подій роль Донецької області в Україні ще 
більше зросла1. Внесок Донецької області у ВВП України склав 
20%. Посідаючи перше місце, область забезпечувала 19,7% експор-
ту України, приносячи країні кожний четвертий долар. У 2012 р.  
експорт Донецької області склав 14127 млн дол. США, імпорт – 
4168 млн дол. США, забезпечивши додатне сальдо 9959 млн дол. 
(при дефіциті торговельного балансу України в цілому 15848 млн 
дол.). Донецька область перерахувала в бюджет 4678,65 млн грн, а 

                                                   
1 Гончаров С. Почему Донбасс должен быть удержан. Центр исследо-

ваний армии, конверсии и разоружения [Электронный ресурс] / С. Гончаров. – 
Режим доступа: http://www.cacds.org.ua/ru/comments/310. 
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державні виплати їй становили 1235 млн грн. Незважаючи на вище-
наведені факти, органи центрального управління необґрунтовано 
відносили дану область до дотаційної при тому, що вона була доно-
ром для держбюджету. Частка Донецького регіону у зведеному  
бюджеті складала 9,1%, або 27 млрд грн податків. У I кварталі 
2014 р. обсяг податків, одержуваних із Донецької області, склав  
6 млрд грн. 

У 2012 р. тільки металургійний холдинг «Метінвест», основні 
активи якого зосереджені на Донбасі, заплатив податків і зборів  
11,8 млрд грн, що відповідало дотаціям усьому вуглепрому Укра-
їни, які виділялись із держбюджету. Частка Донецької області у 
промисловості України становила 20%, загальна частка металургії 
та паливної промисловості на Донбасі майже у 2 рази перевищувала 
відповідні показники всієї іншої країни. Донбас залишався прак- 
тично єдиним регіоном, промисловий потенціал якого міг бути ви-
користаним для поповнення держбюджету за рахунок доходу від 
приватизації. На 2014 р. Фондом держмайна планувалося одержати 
близько 20 млрд грн від приватизації. Йшлося про «Донбасенерго», 
«Донецькобленерго», «Донецькоблгаз», завод «Азовмаш», Горлів-
ський комбінат хлібопродуктів, Костянтинівський державний хім-
завод, ряд вугільних шахт, у тому числі шахту ім. О.Ф. Засядька та 
вуглезбагачувальну фабрику. В оренду концерну Shall було пере-
дано Юзівську ділянку родовища сланцевого газу з прогнозними за-
пасами 2-4 трлн м3 газу. 

Ці плани були порушені конфліктною ситуацією на Донбасі, 
виникли проблеми відносин регіону з центральною владою, нама-
гання та дискусії стосовно його перебування у складі України. Так, 
якби Донбас (Донецька та Луганська області) вийшов зі складу Ук-
раїни, то її населення скоротилося б до 37,5 млн чол., площа − до 
550 тис. км2, експорт  − до 52,2 млрд дол. США, дефіцит торговель-
ного балансу зріс би до 24,7 млрд дол. Україна втратила б 16% ВВП, 
боргове навантаження на області, що залишилися, зросло б майже 
на 15%. Як відзначає експерт С. Гончаров, на думку голови комітету 
суверенного рейтингового агентства Standars & Poor’s Дж. Чем- 
берса, якщо південно-східні регіони України набули б незалежності 
від Києва, то країну міг би очікувати дефолт по зовнішньому боргу. 
Та й виграш цих областей був би не настільки однозначним унаслі-
док втрат на ринку України, ЄС, США і країн, що перебувають під 
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впливом США та ЄС. Ринок РФ, Митного союзу та СНД не міг би 
відшкодувати реально передбачувані тоді втрати. Тому в умовах, 
що склалися, з метою пом’якшення конфлікту раціональним і при-
йнятним могло бути надання Донецькій області (Донбасу) на пев-
ний час, як пілотний (експериментальний) проект удосконалення 
державотворення, додаткових (більш широких) повноважень й од-
ночасно посилення її економічної, соціальної та екологічної відпо-
відальності. Це створювало додаткові можливості соціально-еконо-
мічного зростання, як свідчить попередній вітчизняний і світовий 
досвід, та заслуговувало на апробацію в сучасних умовах України. 
Такий варіант, після апробації та врахування поширеної практики у 
світі, можна було б розглядати як перспективний і для інших регіо-
нів України.  

Щоправда, якби дозволив час, то, враховуючи труднощі по-
розуміння в Україні, а тим більше на прикладі Донбасу, щодо необ-
хідності розвитку регіоналізації (децентралізації управління еконо-
мікою) в державі відповідно до світового досвіду, першим місцем 
реалізації такого проекту міг бути не Донбас, а інший менш заполі-
тизований регіон. Краще, щоб сьогодні в такому регіоні і протисто-
яння «схід-захід» теж було мінімальним. Як свідчить аналіз оцінок 
із цієї позиції результатів попередніх президентських і парламент-
ських виборів, умовам названого експерименту найбільшою мірою 
відповідає Полтавська область (яка і в економічному відношенні є 
самодостатньою) або, хоча і менше, Кіровоградська та Сумська об-
ласті. А вже потім, на етапі розповсюдження такої форми децентра-
лізації, підкріпленої одночасно посиленням центральної влади,  
можна було б повернутися до її реалізації на Донбасі. Звичайно, в 
такому разі затрималось би в часі вирішення проблеми припинення 
протистояння в цьому регіоні, а тому треба радикально посилити 
інші миротворчі заходи, а може залучити і світові гарантії та за- 
твердити на найкоротший термін ефективну дорожню карту прими-
рення на Донбасі й в Україні. Цей варіант можна було б розглянути 
перспективним і для інших регіонів України1.  

Слід зазначити, що Донецька область, як і Луганська, порів-
няно з іншими областями України, всупереч стереотипам, най- 

                                                   
1 Поки що і надалі ефективність децентралізації управління економікою 

держави розглядатиметься на прикладі Донбасу. 
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меншою мірою залежала від внутрішнього ринку України. Співвід-
ношення експорту до ВРП на Донбасі досягало 0,9:1. За кордон по-
ставлялося більше половини продукції добувної та переробної про-
мисловості. Економіка Донецької та Луганської областей експорту-
вала до РФ 20,5% продукції, що нижче середнього показника по Ук-
раїні (приблизно 23%). При цьому експорт Донбасу до ЄС досягав 
25,6%, що перевищувало експорт до РФ. Переважна його частина 
припадала на країни Азії та Африки. Однак тоді втрата через полі-
тичні мотиви ринку РФ, як і ЄС (в умовах можливої самостійності 
Донбасу), не могла бути компенсована іншими напрямами експорту 
в коротко- і середньостроковій перспективі. 

Непопереджений конфлікт на сході України, який перетвори-
вся з часом на військовий, завдав значного збитку майбутньому Ук-
раїни, її регіонів, Донецькій області. Більшою мірою це обумовлено 
тим, що не була використана світова позитивна практика, коли, як 
це прийнято особливо в економічно розвинених країнах, переважа-
ють за політичними мотивами активно регульовані державою  
(союзами) господарські відносини, в першу чергу на рівні ТНК, ве-
ликого капіталу, що становлять основу капіталу цих держав. Таким 
чином, розвинені країни сучасного світу активно впливають, а іноді 
і безпосередньо управляють, на політику та економіку залежних від 
них країн (постсоціалістичні країни центральної Європи, Балтії та 
ін.). Такі аргументи мали бути враховані при обґрунтуванні опти-
мального варіанта розвитку України, її регіонів.  

Аналіз публікацій, матеріалів дискусій і круглих столів, заяв 
політиків державного й регіонального рівнів того часу , політичних 
партій, об’єднань, громадських організацій, окремих громадян до-
зволив перелічити можливі варіанти розвитку подій на сході Укра-
їни, зокрема в Донецькій області. Вони в основному вбачались у та-
ких інституціональних формах: 

1) збереження наявних прав і відповідальності регіонів у 
складі унітарної держави; 

2) унітарна держава з відповідними розширеними правами, 
повноваженнями і відповідальністю, фінансовими відносинами До-
нецької області з центром, як і одночасно в інших регіонах України 
(тобто реальна децентралізація управління та прав господарської ді-
яльності в країні); 

3) область як суб'єкт федеральної України; 
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4) область як суб'єкт нової федеральної держави; 
5) область як суб'єкт федерації у складі іншої держави; 
6) область як самостійна держава. 
Виходячи з безперервної глобальної системної кризи, боро-

тьби між Росією, США, Європою, Китаєм та іншими суб'єктами сві-
тової політики за новий світовий порядок, а також війни на частині 
території України, відновити Українську державу як унітарну в 
тому вигляді, якою вона була до 2014 р., було дуже непросто.  
Більше того, з урахуванням подальшого погіршення економічного 
та соціального стану, зростання соціальної напруженості й досить 
імовірних масових протестних виступів, у тому числі на сході Ук-
раїни, де ситуація погіршувалася через розрив економічних зв'язків 
із Росією, порушення зв'язків з іншими областями України, най-
більш реалістичним і прийнятним представлявся сценарій збере-
ження української державності на Донбасі (в Донецькій і Лугансь-
кій областях) шляхом надання спеціального статусу, а саме необ-
хідної додаткової економічної самостійності (додаткових повнова-
жень і відповідальності) у вирішенні своїх соціально-економічних 
та екологічних завдань із подальшим розповсюдженням на інші ре-
гіони України. І це треба було б робити терміново або хоча б з пев-
ним часом, але за реальною домовленістю із зацікавленими сторо-
нами. Бо зрозуміло, якщо час буде упущений (як у випадку із Кри-
мом), то в умовах війни й економічної та соціальної кризи на Дон-
басі або території всього південного сходу міг би спрацювати куль-
турно-історичний фактор не на користь Україні. 

Узагальнення деяких досліджень соціологів, фахівців у сфері 
трудових відносин дозволяє виокремити групи населення, які під-
тримували ті або інші напрями політичного устрою України та До-
нецької області, регіону в той час. 

За своїм ставленням до варіантів можливого устрою України 
та роллю її окремих регіонів тоді можна було виокремити такі групи 
населення: 

 
Групи населення Донецької області, які бажали зберегти 

унітарну державу: 
група населення, які ідентифікуються з Україною; 
групи населення, які мають українське коріння, народилися в 

Центральній і Західній Україні та мешкають у Донецькій області; 
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групи населення, які відбулися за своїм статусом, задоволені 
становищем у суспільстві, роботою та життям; 

групи населення, які усвідомлюють та розуміють економічні, 
політичні, соціальні переваги перебування Донецької області у 
складі України; 

групи населення, зайняті на шахтах і підприємствах суміжних 
галузей, які будуть закриті при виході зі складу України; 

група працівників підприємств, які жорстко включені в тех-
нологічні ланцюжки промислового комплексу України; 

групи населення, зайняті на підприємствах великого та се- 
реднього бізнесу, які не витримають конкуренції в Росії та безпере-
шкодного приходу російського бізнесу; 

групи населення, які одержують спеціальні пенсії, користу-
ються різними специфічними пільгами України; 

групи населення, що поділяють західні цінності та є прихиль-
никами євроінтеграції. 

 
Групи населення Донецької області, які бажали бачити її 

як регіон зі спеціальним статусом у складі України: 
група населення, що очікує поліпшення соціально-економіч-

ного стану Донецької області з набуттям спеціального статусу (за 
рахунок розширення економічної самостійності зміни умов інвесту-
вання, кредитування, оподаткування); 

група населення, що вбачала переваги й ефективність функ-
ціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) і територій пріоритет-
ного розвитку (ТПР) за спеціальних економічних умов; 

група населення, зайнята на підприємствах, пов'язаних коопе-
рацією з російськими підприємствами, підприємствами ЄС та ін-
ших країн світу; 

група населення, яка стурбована можливими негативними 
екологічними наслідками видобутку сланцевого газу; 

група населення, яка стурбована загрозою насильницької 
українізації; 

група населення, що бажає зберегти культурну своєрідність 
Донбасу та його різноманітні зв'язки з Росією – історичні, культур-
ні, економічні та ін. 
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Групи населення Донецької області, що бажали бути  
у складі України як суб'єкт федерації: 

група населення, якій недостатньо наявних прав, свобод, га-
рантій для реалізації політичних, економічних і соціальних цілей та 
бажає їх розширити (політики і бізнесмени); 

група населення, що ототожнює приклади федеративного ус-
трою держав (Німеччина, Росія, США та ін.) з подібними прикла-
дами (зразками) для України; 

група великих бізнесменів-олігархів, підприємства яких роз-
ташовані на території області; 

група населення, що пам’ятає заяви визначних політиків пер-
ших років незалежності країни щодо доцільності федеративного ус-
трою України. 

 
Групи населення Донецької області, що бажали її бачити 

як самостійну державу: 
група населення, що не бажає дотримуватися політики, стан-

дартів і вимог інших держав (ЄС, Росія, США), а прагне створити 
вільну, незалежну державу, яка діятиме за своїми законами; 

група населення, що перебуває в конфронтації з центральною 
владою, переслідується нею, багато втратила і хоче зберегти свою 
власність, добробут в умовах самостійності Донецької області; 

група населення з кримінальним минулим, що вважає себе не-
справедливо пригнобленою владою; 

група населення, що не має власних аналітичних здібностей, 
легко довіряє антиукраїнським настроям у ЗМІ, піддається думці 
оточення (натовпу); 

група населення, якій через політичні, економічні, соціальні 
умови неможливо було піднятися до бажаного становища, статусу, 
кар'єри; 

група населення, що ідентифікує самостійність із життям у 
Радянському Союзі, прагне до його повернення; 

група населення, що мешкає в бідності, соціально незахи-
щена, сподівається через самостійний статус держави вирішити 
проблеми бідності та підвищити свій життєвий рівень; 

група населення з патріотичним регіональним настроєм, що 
бажає за рахунок самостійного статусу регіону кардинально вирі- 
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шити політичні, економічні й соціальні проблеми регіону та свої 
особисто; 

група населення, зайнята на промислових підприємствах, по-
в'язаних із Росією; 

група населення, що виступає проти негативних екологічних 
наслідків видобутку сланцевого газу; 

група населення, що не бажає насильницької українізації; 
група населення, що виступає проти прискореної інтеграції 

України в Європейський Союз; 
група населення, що виступає за побудову нової держави ви-

ходячи з особливостей цивілізаційно-культурної ідентичності Дон-
басу та України в цілому. 

 
Групи населення Донецької області, що бажали бачити її 

у складі Російської Федерації: 
група населення, що має російське коріння, приймає та схва-

лює теперішню політику Російської держави; 
група населення, що є прихильниками Радянського Союзу  

й ідентифікує Росію з ним; 
група населення, що хоче підвищити соціальні стандарти 

свого життя за рахунок приєднання до Росії, а не за рахунок власних 
зусиль; 

група населення, агресивно налаштована проти НАТО та 
США; 

група населення, що підтримує Московський патріархат Пра-
вославної церкви й агресивно налаштована проти Української по- 
місної церкви; 

група населення, що побоюється екологічних нещасть через 
видобуток сланцевого газу; 

група населення, що побоюється насильницької українізації; 
група населення, що виступає проти інтеграції України в Єв-

ропейський Союз. 
 
Якщо дещо впорядкувати можливі принципові варіанти мо-

делей побудови самих відносин Донецької області, Донбасу з цент-
ром, урахувати результати соціологічних досліджень, висловлень 
фахівців, політиків, публікацій вітчизняних і деяких зарубіжних 
ЗМІ, то можна було б назвати 4 основні з них: 
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1. Збереження тодішньої ситуації: унітарна держава; тра-
диційні обмежені права регіонів-областей; багато прав центру за  
певної відсутності відповідальності; централізований і жорстко  
контрольований центром бюджет; безправні місцеві ради та ін. 

Даний варіант практично не приймався ні на заході України, 
ні в центральній частині, ні в південно-східних регіонах. В Україні 
його підтримувало близько 23%, на Донбасі – 9,3% (соціологічні 
дослідження, «Громадський вибір», березень 2014 р.). 

2. Федералізація України. Такий варіант в Україні підтриму-
вали 6,9%, на Донбасі – 23,5%. У результаті нерозуміння основною 
масою населення, політиків і ЗМІ сутності федералізації вона 
сприймалася багатьма різко негативно. Однак, не підтримуючи без-
сумнівної доцільності федералізації, необхідно уточнити її сутність, 
переваги та недоліки, оскільки провідні країни світу мають федера-
тивний устрій або використовують багато особливостей федералі-
зації. 

3. Розділення України, вихід Донбасу та інших окремих ре-
гіонів зі складу України: 

а) вихід Донбасу (Донецької та Луганської областей) підтри-
мували приблизно 25-30% опитаних жителів Донбасу. Із них приб-
лизно чверть – за вихід з України та приєднання до Росії. При цьому 
не зрозуміло, на яких умовах. Крім того, правлячі кола РФ не вияв-
ляли бажання реалізувати даний сценарій; 

б) вихід 8 південно-східних областей – ця ідея мала певну під-
тримку (на рівні 23% опитаних) у Донецькій і Луганській областях, 
досить слабку (менше 10%) в інших шести областях. 

4. Унітарний устрій України з розширенням повноважень 
регіонів (децентралізація повноважень за словами Президента Ук-
раїни). Даний варіант в Україні підтримало 53,2% опитаних грома-
дян, на Донбасі – 25,7%. Однак якщо розібратися із сутністю феде-
рального устрою і децентралізацією, то четвертий варіант може  
одержати підтримку до 50-60% його прихильників на Донбасі та в 
Україні, якщо така унітарна держава з розширеними повноважен-
нями регіону передбачатиме наявність повноважних органів місце-
вого самоврядування, які обираються більшістю населення, пого-
дження з органами місцевої та регіональної влади представника з 
повноваженнями, запропонованими Президентом у конституційних 
змінах,  представницького комітету з депутатів різного рівня регі- 
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ону, що лобіює інтереси місцевої громади в Україні та виступає як 
опонент представникам центру, бюджетної самостійності та ство-
рення спеціальних економічних умов із використанням світового 
досвіду тощо. 

Більш глибокого та детального пророблення потребують усі 
варіанти моделей. Але вже попередній аналіз вказує на певні пере-
ваги моделі типу «Унітарна держава з розширеними повноважен-
нями регіонів» (у даному випадку Донецької області  або Донбасу – 
Донецької та Луганської областей), що могли б спочатку стати ос-
новою переговорів «Центр – Донбас» для зупинення або завер-
шення воєнних дій, а потім і встановлення на конкретний термін для 
регіону. Після відповідної апробації такий устрій міг би бути за-
тверджений для регіону і розповсюдження на інші регіони України 
і закріплений конституційно1. 

 
 
І.2. Економічна та соціальна ситуація на Донбасі 

 
Є багато підстав вважати, що в історичній перспективі глоба-

лізація обумовить необхідність об'єднання зусиль Європи, Росії, а 
то й Америки, для економічного виживання християнського (про- 
європейського) простору планети в конкурентній боротьбі на світо-
вій арені. Через особливе географічне розташування Україні нале-
жить, можливо, роль об'єднуючого моста не тільки слов'янської, але 
й усієї проєвропейської цивілізації. Така історична роль України в 
Європі та світі може бути реалізована в майбутньому2. А поки у 
2014 р. тривала руйнівна для економіки країни загалом і регіону зо-
крема війна, втрати, особливо з боку місцевого населення, уже об-
числювались тисячами. Також були значні втрати матеріальні  
(житлові та службові будинки, аеропорти та вокзали, лікарні), тру-

                                                   
1 Близько 80% населення (відповідно до соціологічних опитувань на-

віть прозахідних інститутів) вважає, що всі конфліктні ситуації в Україні ма-
ють бути вирішені її громадянами, а не іноземними лідерами та фахівцями-
радниками. 

2 Див. інтерв’ю О.І. Амоши: Пилипенко И. Уметь договариваться как 
с Востоком, так и с Западом / И. Пилипенко // Голос Донбасса. – 2013. –  
27 июня. 
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дові (переселенці, робочі місця) тощо. Кожен день війни оцінюва-
вся багатомільйонними втратами. Через воєнні дії руйнувалися не 
тільки економіка, нормальне життя регіону, але й економічні зв'язки 
Донбасу, його відносини з іншими регіонами і державою.  

Було очевидним, якщо війну не припинити, то всезростаючі 
масштаби втрат й економічних руйнувань (у той час за оцінками  
експертів до 15-20 млрд дол. США) ставили під сумнів необхідність 
продовження такою ціною забезпечення територіальної цілісності 
та єдності країни. Причому збільшення військових зусиль, з одного 
боку, провокувало адекватне зростання протидії, а з іншого − при-
водило до ще більших втрат, руйнування економіки, соціальної 
сфери, інфраструктури регіону, а з ними й погіршення умов забез-
печення цілісності держави. Тому за будь-яку ціну потрібно було 
зупинити цю трагедію народу, перейти від політики втихомирення 
до примирення, піти на будь-які компроміси, переговори та дії за-
ради врятування ситуації. Необхідні були дієві рішення та практи-
чні заходи примирливого характеру, конструктивні в їх економічній 
та соціальній частині, бо все більше і більше ставали реальними зро-
стаючі аргументи на користь можливої реалізації на Донбасі, а може 
і за його межами на сході та півдні країни, відомих прецедентів са-
мовизначення кризових регіонів Югославії, Грузії та Молдови. 

Як могло трапитися, що Україна, яка тривалий час відрізня-
лася від інших країн на території колишнього СРСР саме відсутні-
стю серйозних конфліктів, опинилася в той час у глибокій кризі та 
стала місцем руйнівних воєнних дій? Цьому є багато відомих зов- 
нішніх і внутрішніх причин. 

Щодо зовнішніх причин і наслідків для країни: одна з основ-
них внутрішніх причин – це нерозумно поспішний на початку неза-
лежності розрив економічних зв'язків із колишнім єдиним народно-
господарським комплексом СРСР. Далі, Будапештський меморан-
дум при позаблоковому статусі України дозволяв забезпечувати  
рівновагу в нашій країні, що опинилася між відомими протибор-
чими силами на сході та заході Європи. Це підкріплювалося відпо-
відними мотивами й основними економічними зв'язками на сході та 
заході. Пізніше, як тільки керівництво України стало віддавати пе-
ревагу тому або іншому вектору економічної та політичної інтегра-
ції (а такі кардинальні зміни в політиці України відбувалися щоразу 
після чергових парламентських і президентських виборів), на про- 



Оцінка стану економіки Донецької області у 2014 р.  
та можливі шляхи виходу з кризи 2013-2014 рр. 

23 

тилежній стороні України відразу виникали конфліктні ситуації. 
Остання з них, разом з іншими чинниками, і призвела до зміни 
влади, а потім – до  протестів на сході країни, які поступово нарос-
тали й переросли у згубну кризу на Донбасі. 

Ситуація ще більше ускладнилася після непідготовленого по-
спішного підписання економічної частини договору про Асоціацію 
з ЄС, яка поки ще частково згладжується відкритим військовим кон-
фліктом у країні. Виникаючі при цьому проблеми добре відомі – 
про це відзначалося неодноразово. Реакція Росії в даному випадку 
завідомо була не на користь України. Вона загрожувала, а потім вза-
галі закрила для України свої ринки. А для сходу України вони були 
багато в чому основними. Тому на додаток до згубних наслідків для 
економіки країни військового конфлікту ставала реальною загроза 
різкого збільшення безробіття в регіоні через втрату ринку продук-
ції підприємств Донбасу на сході, неможливість серйозної його пе-
реорієнтації, а тим більше найближчим часом, на захід Європи. Це 
не могло не позначитися на настроях населення регіону. 

Треба було негайно докласти зусиль для забезпечення необ-
хідного обсягу міжнародних економічних зв’язків Донбасу та запо-
бігання в такий спосіб перетворенню Донбасу на суцільний депре-
сивний регіон із згубними наслідками для всієї України.  

Руйнування промислового Донбасу, масове безробіття могли 
не тільки привести його до економічної, гуманітарної, екологічної 
катастрофи, але і перетворити із самодостатнього та важливого для  
економіки країни регіону на спустошену територію, тягар для не-
здатної його відновити України, плацдарм для можливої кардина-
льної соціальної революції, якої країна може вже не пережити, а 
креативна частина суспільства в черговий раз в історії виявиться не-
затребуваною в себе на батьківщині. 

Негативний вплив на ситуацію мали і протиставлення влад-
ними структурами в оцінках і діях сходу та заходу країни (точніше 
південного сходу та заходу + центру), відсутність протидії, непере-
шкоджання розвитку крайніх націоналістичних й антиукраїнських 
настроїв. Це стосувалося спочатку і односторонньої оцінки військо-
вих подій на сході як у державній політиці, так і центральними те-
леканалами, іншими ЗМІ, однобокого «зомбування» населення від-
носно східних регіонів як суцільної зони проживання терористів, 
диверсантів, бандитів, сепаратистів. У той же час не приділялося 
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тоді уваги протестам і проблемам місцевого населення як заручни-
ків військової ситуації, ускладненої зовнішнім втручанням. 

Велике значення мали і протилежно упереджені оцінки 
центральною владою подій на Майдані в Києві як форми протесту 
частини населення по відношенню до тодішньої центральної влади 
та населення на сході України до дій центральної влади. Перше оці-
нювалося як вища форма демократії, волевиявлення народу. Однак 
те саме стосовно сходу розглядалось як антизаконна акція терорис-
тичного характеру. Хоча і в тому, і в іншому випадку була головна 
причина – прагнення людей до кращого життя, боротьба з усім, що 
є тому перешкодою. Загальною була відсутність в обох випадках 
своєчасної реакції влади на потреби й побажання народу, що спри-
чинило численні жертви та інші наслідки катастрофічного харак-
теру, а також заслуговувало на глибоке співчуття однаковою мірою 
внаслідок людських жертв і страждань їх близьких, в обох випадках 
громадян однієї і тієї самої країни. Про це не треба було забувати. 
Світовий досвід свідчить, що в багатьох таких конфліктних ситуа-
ціях істина перебувала найчастіше між двома правдами – правдами 
кожної сторони. Для одних була аргументація – це будинок, родина, 
дружнє оточення, рідна земля, предки, культура, традиції, менталі-
тет, а для інших – ще і захист від зазіхань на дотримання законів. 
Пошук істини шляхом переговорів, переконань, а може й угод, але 
в жодному разі не силою, тим більше в такій жорстокій формі, міг 
бути ключем до справедливого вирішення проблем і забезпечення 
миру. 

Без сумніву, дуже важливим було б виконання пунктів плану 
врегулювання ситуації у східних регіонах України, головним орієн-
тиром яких виступало б не втихомирення, а довгострокове прими-
рення, а потім наступне вирішення виниклих проблем – не тільки 
військово-політичного, але й економічного, гуманітарного, ідеоло-
гічного, екологічного, інформаційного характеру. Із цією метою до 
першочергових заходів тодішнього плану Президента України до-
речно було б внести такі зміни: 

пункт 1 «Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів» 
уточнити – у переговорах повинні брати участь усі учасники війсь-
кового конфлікту; 

пункт 2 «Звільнення від кримінальної відповідальності тих, 
хто склав зброю»... трансформувати в заходи щодо амністії для аб- 
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солютної більшості громадян України – учасників конфлікту не 
тільки на сході, але й у Києві під час подій на Майдані; 

пункт 6 «Роззброювання» переформулювати на повну демілі-
таризацію регіону, якщо треба, на певний термін, за участю або до-
помогою міжнародних посередників і сил, зацікавлених сторін 
сходу та заходу (наприклад, ООН, ОБСЄ, Німеччини, Франції, Ук-
раїни, Росії); 

пункт 12 «Узгодження кандидатур губернаторів до виборів із 
представниками Донбасу»... розширити і надати конкретний пере-
лік першочергових дій щодо децентралізації та регіоналізації в на-
прямі підвищення економічної та соціальної відповідальності ре- 
гіональних органів й органів місцевого самоврядування за стан 
справ з урахуванням внесених Президентом пропозицій до Консти-
туції; розширення повноважень і їх фінансового забезпечення. При 
внесенні змін до Конституції України необхідно було (за світовим 
досвідом федеративних державних утворень) передбачити не тільки 
збереження за сильним центром питань забезпечення оборони, на-
ціональної безпеки, організації кредитно-фінансових і міжнародних 
відносин, але і політики збалансованого комплексного економіч-
ного та соціального розвитку країни, сфер охорони здоров'я, освіти, 
науки і культури; 

пункт 13 «Дострокові місцеві та парламентські вибори». 
Щодо місцевих виборів підкреслити: за необхідності й у зручний 
термін. Наприклад, такої необхідності не було в тих містах, де легі-
тимне їх керівництво здійснювало ефективну роботу із забезпе-
чення життя населення, функціонування міського господарства у 
складних умовах; 

пункти 14, 15 щодо створення робочих місць і поновлення ін-
фраструктури варто сформулювати ширше – розробки необхідної 
державної програми усунення великих економічних, соціальних, 
гуманітарних й екологічних наслідків воєнних дій, відновлення та 
модернізації економіки регіону. 

Крім того, доцільно було б доповнити перелік заходів урегу-
лювання: 

визнати й упорядкувати місцеві протестні ініціативи, що 
спричинили громадянський і військовий конфлікт, у формі добре 
зарекомендованого в минулому народного контролю. Це можна 
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було б здійснити шляхом ухвалення спеціального закону, який би 
впорядкував і цивілізував «майдани»;  

посилити відповідальність за допущені безлади під час про- 
тестів в Україні до загальноприйнятих у світі норм і забезпечити 
реальну участь поліції в наведенні порядку; 

провести серію круглих столів і зустрічей представників 
уряду України, включаючи перших осіб, регіональної та місцевої 
влади на підприємствах, в організаціях, містах та областях сходу з 
метою роз'яснення політики держави щодо вирішення конфлікту, 
легітимізації на сході нового керівництва країни; 

ввести категоричний мораторій у діях влади та ЗМІ на непра-
вомірне розпалення істерії, озлоблення між сходом і заходом кра-
їни, антагоністичне протиставлення регіонів, представників різних 
національностей, конфесій, забезпечити об'єктивність інформації 
про конфлікти в Україні. Із цього приводу ухвалити спеціальний за-
кон і покласти жорстку відповідальність за його виконання на Ген-
прокуратуру України; 

створити незалежну інформаційну систему в центрі із забез-
печенням належного представництва в ній регіонів України; 

організувати у Верховній Раді України спеціальний комітет у 
складі народних депутатів України від Донбасу й інших областей 
сходу України для обов'язкового обговорення з ним з урахуванням 
специфіки та в інтересах сходу України основних рішень, що прий-
маються  законодавчою і виконавчою владою; 

організувати аналогічні комітети Верховної Ради і для інших 
укрупнених регіонів України і мати таким чином у Верховній Раді 
України 3-5 консультативних комітетів для  заходу країни, центру, 
півночі (або центру та півночі), сходу, півдня (або сходу та півдня); 

розглянути можливі варіанти децентралізації державної 
влади шляхом часткового розосередження і переміщення її гілок 
або підрозділів із центру до регіонів держави, ближче до реальної 
економіки (такий досвід уже був, наприклад, Мінчормет розміщу-
валося у Дніпропетровську, а Мінвуглепром – у Донецьку) та як  
можна далі від лінії ідеологічного та ментального протистояння, а 
ще краще – до територій із самодостатньою регіональною економі-
кою (наприклад, до Полтавської області). 
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І.3. Загальний стан суспільства і територіальної  
 громади Донецької області 

 
Практично всі роки історії України за часів незалежності ха-

рактеризувалися певною слабкістю центральних органів влади та 
регіональних органів управління, складною соціально-економіч-
ною і політичною ситуацією. Після подій на Майдані у Києві, зміни 
керівництва України на початку 2014 р. почалися «майдани» в регі-
онах, зокрема у східних регіонах, які дали поштовх для процесів, 
що спричинили формування невизнаних органів керівництва в До-
нецькій і Луганській областях. 

Виникла така ситуація: є Донецька область і самопроголо-
шена ДНР. Формально зберіглася Донецька обласна рада, але депу-
тати цієї ради або виїхали за межі області, або просто не працювали 
як депутати. Керівництво Донецької області зберіглося у формі До-
нецької обласної державної адміністрації на чолі з легітимно приз-
наченим Головою Донецької ОГА. У містах області продовжували 
працювати міські ради, виконавчі комітети, керівники міст (міські 
голови або мери міст). У містах, де були зосереджені неурядові 
збройні формування, призначалися нові керівники міських органів 
управління, які з приходом урядових збройних сил відсторонялися 
від своїх постів і до влади приходили легітимно обрані керівники. 

У м. Донецьку було збережено легітимно обране керівництво, 
яке співробітничало з центральною владою, однак вимушене було 
враховувати ряд вимог керівництва самопроголошеної ДНР. Керів-
ництво ДНР обиралося на площі м. Донецька. Це породило ряд пи-
тань, на які немає переконливих відповідей. Так, очевидно, була не-
обхідність і доцільність створення постійно діючої ради керівників 
міст і районів. Вона тимчасово могла б виконувати обов'язки об- 
ласної ради, стати суб'єктом відносин і переговорів із центральними 
органами влади та реально діючим керівництвом регіону. І першим 
питанням усіх органів управління (центру, області, міст і районів, 
легітимних і нелегітимних) мало бути негайне завершення бойових 
дій, проведення переговорів, вироблення та прийняття взаємоприй-
нятних рішень. 

У 2014 р. тривало падіння обсягів виробництва. Як у державі 
в цілому, так і в Донецькій області зокрема простежувалася нерів-
ність, що в сучасному трактуванні передбачає вихід за межі суто 
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економічних параметрів – виокремлюють нерівність економічну, 
соціальну, політичну, етнокультурну, релігійну та ін.1 Як відзначає 
Е. Лібанова, окремі групи населення внаслідок обмеження їх прав 
можуть страждати від конкретного виду нерівності, але найбільш 
гострі їх прояви мають місце при різних варіантах комбінацій  
(часткових або повних). Саме за допомогою кумулятивного впливу 
формуються такі вкрай негативні та загрозливі для національної 
безпеки явища, як відторгнення окремих груп населення від громад-
ського життя, поляризація та маргіналізація суспільства.  

Для Донецької області був характерний, з урахуванням, як 
правило, несприятливих умов праці, високий (за масштабами Укра-
їни) рівень доходів населення, оплати праці (хоча він істотно нижче, 
ніж у більшості країн СНД, на порядок нижче європейського та  
північноамериканського). Протягом десятиліть формувалася повага 
до небезпечної та шкідливої (за що нараховувалася додаткова заро-
бітна плата) праці шахтарів, металургів; мали високий авторитет 
ефективні менеджери, передовики виробництва та інші категорії. 
Окремі політики виступали проти офіційної рівності державної 
мови української та мови післявоєнної більшості населення регіону 
(російської), навішували огульно всьому населенню образливі на-
зви: запроданці, москалі, «колоради», кацапи, «кроти» та ін., наго-
лошували, що цим людям місце в резервації за колючим дротом, що 
треба позбавити їх волі без суду та слідства тощо. В умовах, коли 
знижувався рівень доходів населення, зростало безробіття, мали  
місце і невиплати заробітної плати, пенсій, соціальної допомоги, не 
могли не виникнути протестні настрої. Прагнення вирішити про- 
тести силовими методами ще більше загострювали обстановку. У 
такій ситуації єдиним із можливих  виходів були переговори кон-
фронтуючих сторін (уряду України та повноважних представників 
регіону – вповноважених керівників міст і районів, обласної ради 
депутатів, представників протестуючого населення  регіонів та ін.).  

Необхідно було всіх причетних до створення конфліктних си-
туацій на підґрунті економічної, політичної, соціальної, етнокуль-
турної нерівності обґрунтовано притягувати до відповідальності з 
позбавленням права здійснювати політичну діяльність, обіймати 

                                                   
1 Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучас-

ність / Е.М. Лібанова // Економіка України. – 2014. – № 3. – С. 4-19. 
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керівні посади в держустановах усіх рівнів, а не бути, навпаки, огу-
льно ще і визнаними учасниками бойових дій, одержувати відпо- 
відні різні пільги. За таких умов устрій України міг би бути збере-
жений: унітарна держава, яка виконує свої зобов'язання перед регі-
онами та в якій ті в свою чергу одержують достатньо прав і є відпо-
відальними за результати своєї роботи. 

З урахуванням викладених аргументів з усіх перелічених ва-
ріантів устрою України та її регіонів, зокрема Донецької області, 
найбільшою мірою відповідати вимогам того часу унітарний устрій 
України з потрібним розширенням повноважень й одночасно відпо-
відальності регіонів (подальша регіоналізація або децентралізація 
повноважень і посилення відповідальності). 

Усього налічувалося близько 10 можливих варіантів устрою 
Донецької області, а саме: 

збереження «домайданівського» стану – унітарна Україна,  
у її складі Донецька область із колишніми (до 2014 р.) повноважен-
нями. Усі питання вирішує центр, не маючи достатньої відповідаль-
ності за недостатньо обґрунтовані рішення та їх реалізацію. Цей ва-
ріант не сприймався населенням і територіальними громадами До-
нецької області, її районів і населених пунктів; 

військове протистояння «центр – протестні сили Донецької 
області». На словах це положення не приймалося ані центром, ані 
лідерами протестуючих, ані воєнізованими підрозділами, ані місце-
вою елітною владою. Реально це не влаштовувало і більшість насе-
лення України та Донецької області. Але останні були слабко орга-
нізовані та не могли чинити необхідного тиску для зупинення вій-
ськового протистояння. Ситуацію «підігрівали» необ'єктивні ЗМІ та 
безвідповідальні політики. Варіант був неприйнятним у принципі; 

Область – самостійна невизнана держава. Такий варіант давав 
остаточний розрив економічних відносин із партнерами підпри-
ємств Донецької області. Для області загубиться весь внутрішній 
ринок України, ринок ЄС, Північної Америки, азіатських, африкан-
ських країн, Австралії, країн Південної Америки. Таке утворення, 
подібне до Придністровської республіки, могло опинитись у полі-
тичній та економічній блокаді. Ринок Росії та її союзників не ком-
пенсує втрату вказаних ринків. Не було достатніх коштів на від- 
новлення зруйнованої інфраструктури. Варіант неприйнятний без 
зовнішньої допомоги; 
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Донецька і Луганська області утворюють самостійну дер-
жаву. Даний варіант на 90-95% повторює всі недоліки, викладені 
для попереднього варіанта, і є неприйнятним для самостійної реалі-
зації; 

Область у складі самостійної держави, до якої може входити 
8 областей півдня та сходу України. Даний варіант має на 70-75% 
теж недоліки попередніх двох варіантів. Крім того, шість із восьми 
областей не підтримували цей варіант. Неприйнятним він був і для 
керівництва України. Тому така модель є нереальною та неможли-
вою для реалізації; 

Область у складі Російської Федерації. Офіційно РФ не про-
являє інтересу до ідеї про приєднання Донбасу як одного із суб'єктів 
федерації. Крім того, все більша частина населення Донецької об-
ласті відкидає такий варіант виходу із кризи й територіально-полі-
тичного устрою, тобто варіант також є неприйнятним; 

Область розформовується, частково ввійшовши до Дніпро- 
петровської, Харківської та Запорізької областей. Ця ідея була за-
пропонована керівниками названих областей, але не влаштовувала 
населення Донецької області та місцевих політиків, оскільки ви-
кличе загострення економічної, соціальної, культурно-етнічної не-
рівностей. Центральна влада також не висловлювала свого схва-
лення розглянутого варіанта. Тому він був малоприйнятним; 

окремі політичні діячі висловлювали фантастичні пропозиції 
про перехід України під протекторат США або Великобританії, а  
м. Донецька й області – під протекторат або до складу Великобри-
танії тощо. Дані твердження не мали ні економічного, ні якогось ін-
шого обґрунтування, вони виражали суто благі споживацькі на-
строї. Відповідно ці варіанти не заслуговують на розгляд й оцінку; 

Область із розширеними (додатковими потрібними) повнова-
женнями у складі оновленої унітарної України. При цьому держава 
допомагає в організації відновлення зруйнованої промисловості й 
економіки регіону шляхом забезпечення сприятливих умов для  
одержання прямих внутрішніх та іноземних інвестицій, зберігаючи 
без’ядерний і бажано нейтральний статус, нормальні економічні, 
політичні та соціальні відносини зі своїми сусідами (ЄС, Євразійсь-
кий Союз та ін.) на рівноправних договірних умовах і максимально 
забезпечуючи можливість самореалізації та розвитку громад регі-
ону. Принципово іншим має стати становище держчиновників, їх 



Оцінка стану економіки Донецької області у 2014 р.  
та можливі шляхи виходу з кризи 2013-2014 рр. 

31 

персональна відповідальність за прийняті рішення та їх реалізацію. 
Особливий акцент у цьому варіанті має бути зроблений на забезпе-
ченні відповідальності регіональних органів за ефективне вирі-
шення економічних, соціальних, екологічних і гуманітарних про-
блем стабілізації в регіоні. Для того щоб бути прийнятою для реалі-
зації, дана модель устрою Донецької області мала передбачати: 

а) повноважні органи місцевого (область, місто, район, насе-
лений пункт) самоврядування, що обираються більшістю насе-
лення, і розвантажені від невластивих регіональних функцій органи 
управління в центрі; 

б)  призначення погодженого з місцевими органами самовря-
дування представника Президента в області (губернатора) з повно-
важеннями, запропонованими Президентом у конституційних змі-
нах (червень 2014 р.); 

в) комітет із народних депутатів від Донецької області та де-
путатів Донецької області різного рівня даного регіону, що лобіює 
інтереси місцевої громади в Україні та виступає колективним  
і конструктивним опонентом центру в регіоні; 

г) закріплення законодавчо бюджетної самостійності, форму-
вання місцевих бюджетів «знизу вгору»; 

д) створення в області вільної (спеціальної) економічної 
зони − для цього варто доробити й ухвалити відповідні закони Ук-
раїни; 

е) використання договірних відносин «центр – регіон» з окре-
мих проблем держави і регіону принципів державно-муніципально-
приватного співробітництва в забезпеченні реалізації програм і про-
ектів; 

ж) народний контроль за діями всіх гілок влади в регіоні, ос-
новним завданням якого має стати не тільки максимальне викорис-
тання традиційних форм і методів контролю для моніторингу й по-
ліпшення ситуації у всіх сферах громадського життя, але і спряму-
вання в конструктивне русло стихійних процесів, виступів «майдан-
ного» типу та реалізація механізмів включення вимог народу до 
першочергових завдань і дій гілок центральної, регіональної та су-
дової влади, ЗМІ, політичних партій, громадських об'єднань. 

Нижче буде розглянуто окремі напрями розвитку економічної 
діяльності згідно з наведеною моделлю подальшої регіоналізації як 
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можливий тоді варіант прискорення виходу із кризи Донецької об-
ласті, припинення руйнівного воєнного протистояння «центр – ре-
гіон», відновлення зруйнованого господарства регіону, а потім його 
модернізації.  

 
 

І.4. Напрями розвитку окремих видів економічної  
 діяльності Донецької області 

 
І.4.1. Системоутворюючі показники сучасної  

 інноваційної економіки 
 
Економічна система України, як і багатьох постсоціалістич-

них країн, є експортно-сировинною, доларизованою, олігархічною, 
корумпованою, офшоризованою. Стосовно до РФ економіку такого 
типу характеризує С. Губанов, відзначаючи, що «економічна сис-
тема, будучи приватнокапіталістичною системою нижчого порядку, 
є абсолютно безперспективною, тому що дезінтегрована знизу 
вгору, тримає проміжне виробництво у відриві від кінцевого, не до-
зволяє кардинально збільшувати агрегований мультиплікатор дода-
ної вартості. Внутрішні джерела народногосподарського розвитку 
відключені та не діють. Надолуження по продуктивності праці не-
має!»1. Це повною мірою стосується і України, де ситуація загост-
рюється протестними настроями, нерівністю, воєнними діями, іс- 
тотним відпливом населення та робочої сили.  

Пострадянський капіталізм у країнах СНД переродився в різ-
новид компрадорського – непродуктивного, посередницького, бро-
керського, орієнтованого на поставки сировини і товарів із низькою 
доданою вартістю, превалюванням монополістичної власності, не-
сприйнятливої до інноваційно-інвестиційного розвитку (що стри-
мує розвиток продуктивних сил, модернізацію виробництва), пере-
розподілом бюджетних потоків на користь монополістів, аналогіч-
них процесів і щодо власності. 

У процесі військового протистояння економіка Донецького 
регіону істотно зруйнована. Руйнується не тільки виробнича, але  

                                                   
1 Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета ее саботажной 

критики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – № 4. – С. 3-32. 
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і соціальна інфраструктура. Однак рано або пізно воєнні дії завер-
шаться, необхідно буде відновлювати економіку регіону, промисло-
вість, соціальну сферу. Якщо в результаті цього загальнонародного 
лиха зникнуть одні потоки ресурсів на користь монополістів, а по-
силяться позиції інших монополістів, то економіка регіону, як і Ук-
раїни, залишиться такою ж відсталою, напівзруйнованою, з екс- 
портно-сировинною орієнтацією. Перетворення держави на су-
часну, економічно розвинену країну залишиться лише побажанням. 
Тому відновлення регіону, втрат у продуктивних силах має бути 
орієнтоване на нові сучасні тенденції розвитку економіки, промис-
ловості на нових принципах. 

Зараз розвинені країни здійснюють кардинальну неоіндустрі-
альну модернізацію своїх економік, формують технотронну індуст-
рію. Даний етап капіталізму характеризується багатоукладністю, 
розмаїтістю форм власності, інтелектуалізацією праці, участю ши-
роких мас працівників і населення у власності, управлінні виробни-
чими та соціальними процесами. За ствердженням С. Губанова, 
триває трансформація стадій, або укладів, капіталістичного способу 
виробництва від приватно-капіталістичної, державно-монополісти-
чної, державно-корпоративної до державно-капіталістичної. Одна 
від одної вони відрізняються панівною формою власності, голов-
ним суб'єктом власності, основною ланкою та цільовою функцією 
відтворення, масштабом відтворювального планування, забезпечу-
ваною фазою індустріалізації продуктивних сил. Ці стадії капіта- 
лізму відображено в табл. І.2. 

Наведені показники становлять певне теоретичне узагаль-
нення складних явищ економіки розвинених держав і тих, що роз-
виваються. Позитивним є рух від приватно-капіталістичної до дер-
жавно-капіталістичної стадії. У реальній економіці будь-якої дер-
жави присутні елементи практично всіх стадій. Але в країнах, що 
розвиваються, превалює приватно-капіталістична стадія, у розвине-
них – державно-капіталістична. У постсоціалістичних країнах, кра-
їнах СНД та Україні зокрема відбувся зворотний рух: від нерозви-
неного, несформованого капіталізму до приватно-капіталістичного, 
а потім – до державно-монополістичного, де держава представлена 
урядом із числа представників монополістів.  
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Таблиця І.2 
Уклади капіталізму та їх характерні риси 

Стадії капі-
талізму (від 
нижчої (без-
мануфактур-
ної) до ви-

щої 

Форма 
власно-
сті 

Суб'єкт 
власності

Основна 
ланка від-
творення

Цільова 
функція

Масш-
таб пла-
нування

Фаза індуст-
ріалізації 

Приватнока-
піталістична 

Дезін- 
тегро-
вана, 
атома-
рна 

Персоні-
фікований 
приватний 
капітал 

Галузеве 
підприєм-
ство 

Прибу-
ток 

Локаль-
ний, за-
водсь-
кий 

Епоха пари 
(передумова 
індустріалі-
зації) 

Державно-
монополіс-
тична 

Гори- 
зонта-
льно ін-
тегро-
вана 

Персоні-
фікований 
галузевий 
капітал 

Галузева 
монопо-
лія 

Монопо-
льний 
прибу-
ток 

Галузе-
вий 

Електрифі-
кація (пер-
винна індус-
тріалізація) 

Державно-
корпорати-
вна 

Верти-
кально 
інтегро-
вана 

Змішаний 
корпора-
тивний ка-
пітал 

Трансна-
ціональна 
компанія 
(ТНК) 

Додана 
вартість 

Макро-
еконо-
мічний 

Технотронна 
індустріалі-
зація  
(вторинна) 

Державно-
капіталіс- 
тична 
(держкапіта-
лістична) 

Систем-
но-інте-
грована

Деперсо-
ніфікова-
ний сукуп-
ний капі-
тал 

Єдиний 
народно-
господар-
ський 
комплекс 
(ЄНК) 

Сукупна 
купі- 
вельна 
спро- 
можність

Народ-
ногос-
подар-
ський 

Повна авто-
матизація та 
безвідхідне 
виробництво

 
В Україні основні сфери економічної діяльності виявилися 

високомонополізованими (металургія, хімія, харчова промисло-
вість, будівництво, фармацевтика, гірничодобувна промисловість, 
агропром, енергетика та ін.). Окремі види економічної діяльності 
залишаються в державній і комунальній власності, але керуються 
монополістами (нерентабельні гірничодобувні підприємства, не-
приватизовані обленерго і ТЕЦ, ЖКГ, залізничний транспорт, ок-
ремі види соціальної та виробничої інфраструктури тощо). Малий  
і середній бізнес зберігає риси приватно-капіталістичної стадії. Дер-
жавно-корпоративна стадія капіталізму в Україні, як і в країнах 
СНД, залишається нерозвиненою. Усі ЗМІ та прихильники західної 
орієнтації пропагують приватний і олігархо-монополістичний тип 
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функціонування економіки в постсоціалістичних країнах і тих, що 
розвиваються, не звертаючи уваги на державно-корпоративний ка-
піталізм, який превалює в економічно розвинених країнах, що всту-
пили в етап постіндустріального розвитку та технотронної індуст-
ріалізації. 

Правомірно очікувати, що малий і середній бізнес матиме 
риси приватно-капіталістичної стадії розвитку й вектор розвитку в 
державно-монополістичну, а потім – у державно-корпоративну ста-
дію. 

Підірвана протистояннями національного і регіонального  
рівнів економіка України та її територій має теж визначити напрями 
свого виходу із кризи, шляхи відновлення та розвитку. Малий і се-
редній бізнес піде класичним шляхом: приватно-капіталістична ста-
дія – державно-монополістична – державно-корпоративна. Базові 
галузі потребуватимуть істотної підтримки з капіталовкладень, 
тому вони відразу мають формуватися як державно-корпоративні. 
Це дозволить подолати відчуження населення, трудящих від влас-
ності, залучити для відновлення і модернізації економіки кошти та 
накопичення населення, підвищити його зацікавленість у швидкому 
відновленні економіки, модернізації виробництва, інтелектуалізації 
праці. Про реприватизацію не йдеться, кожна гривня з бюджету, 
вкладена у приватний капітал, має формувати корпоративну влас-
ність населення. Цьому ж мають сприяти різні види ренти, які  
сьогодні необґрунтовано минають основну масу населення. Проек-
туючи нові відносини, необхідно враховувати і потреби суспільства 
в такому вирішенні вказаних проблем. 

 
 
І.4.2. Проблеми економіки та соціальної сфери регіону  

 і шляхи їх вирішення 
 
За оцінками експертів і фахівців для модернізації економіки 

України протягом уже минулих 10 років необхідні були інвестиції 
в обсязі до 300 млрд дол. За 23 роки незалежності економіка Укра-
їни не досягла рівня показників 1991 р. У тому ж  2014 р. ВВП Ук-
раїни, за даними МВФ, впав на 7% до рівня 2013 р. Військове про-
тистояння 2014 р. принесло додаткові збитки. Так, на початок липня 
2014 р., за оцінками А. Яценюка, для відновлення сходу України 
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було потрібно більше 8 млрд грн. А реально за оцінками різних  
експертів на це було б потрібно від 15 до 20 млрд дол. Якщо враху-
вати більшість руйнувань у містах і населених пунктах у процесі 
військового протистояння (міста Донецьк, Луганськ, Горлівка, Кра-
маторськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Сніжне, Яси-
нувата, сільські та селищні пункти Семенівка, Маринівка, Дмитрі-
вка та багато інших міст і сел), то збитки варто скоригувати, як мі-
німум, на порядок (до 50-80 млрд грн), а за методиками експертів – 
до 60-100 млрд дол. Крім того, за заявами керівників Мінфіну на 
АТО витрачалось 4,5 млн дол. на день, за іншими оцінками –  
128 млн дол. на місяць. Таким чином, на середину липня 2014 р. 
АТО обійшлася бюджету в 600 млн дол., а до кінця року ці витрати 
могли сягнути 1,5 млрд дол. США. Тобто військове протистояння 
посилило і без того складний соціально-економічний стан України.  

У цих умовах необхідно було переглянути стратегію України 
до 2025-2030 року, виокремивши етап відновлення промислово-
економічного потенціалу, який руйнувався. Виходячи з вищевикла-
деного найближчих 10 років Україні необхідно інвестицій на суму 
300-350 млрд дол. (без урахування витрат на перехід до стандартів 
і технічних умов ЄС, оцінених у 100-150 млрд євро). У такій ситуа-
ції особливо важливо визначити пріоритети економіки та джерела 
інвестицій. 

Як і раніше, основним джерелом інвестицій в регіоні є під- 
приємства, але ефективність їх діяльності у 2013-2014 рр. стійко 
знижувалися. За даними облстату за 2013 р. 58% великих і середніх 
підприємств Донецької області (без банків, малих підприємств  
і бюджетних організацій) одержали прибуток у сумі 19,9 млрд грн, 
а 42% підприємств зазнали збитків на 21,8 млрд грн. Таким чином, 
від’ємний фінансовий результат до оподаткування склав 1,9 млрд 
грн (за 2012 р., навпаки, прибуток перевищував збитки на 2,8 млрд 
грн). При цьому сума збитків великих і середніх підприємств регі-
ону за 2013 р. порівняно з попереднім роком збільшилася на 9%, а 
прибуток зменшився на 13% (його в 2012 р. зазнали 64% підпри-
ємств на 22,7 млрд грн). 

У промисловості області за 2013 р. було одержано від’ємний 
фінансовий результат у сумі 6,9 млрд грн (прибуток склав 8,1 млрд 
грн, а збитки – 15 млрд грн). 
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Металургійний комплекс області зазнавав збитків починаючи 
з 2009 р. За 2013 р. унаслідок спаду на 6,3% загального обсягу ме-
талургійного виробництва та скорочення валютної виручки від екс-
порту чорних металів на 10,7% від’ємний фінансовий результат ді-
яльності металургійної промисловості регіону склав 5,9 млрд грн. 
Порівняно з 2012 р. прибуток металургійних підприємств скоро- 
тився втричі та дорівнював 0,5 млрд грн, а збитки за 2013 р. – 
6,4 млрд грн. 

У вугільній промисловості у 2013 р. зазнані збитки переви-
щили прибуток на 3,3 млрд грн, у виробництві хімічних речовин  
і хімічної продукції – на 1,8, на підприємствах, що поставляють 
пару і гарячу воду, – на 1,1 млрд грн. 

Додатний фінансовий результат за 2013 р. забезпечено в тор-
гівлі та на транспорті, однак порівняно з попереднім роком він 
менше. Так, в оптовій торгівлі перевищення прибутку над збитками 
склало близько 1 млрд грн (у той час як у 2012 р. воно досягло  
4,4 млрд грн), на транспорті – 0,9 млрд грн проти 2,1 млрд грн у 
2012 р. 

Найбільший додатний фінансовий результат (4,8 млрд грн) 
одержано за 2013 р. у сфері професійної, наукової та технічної дія-
льності (зокрема, за рахунок консультування з питань комерційної 
діяльності й управління). 

Серед промислових видів діяльності додатний фінансовий ре-
зультат за 2013 р. досягнуто у виробництві, передачі та розподілі 
електроенергії – 3,7 млрд грн (що на 1,1 млрд грн більше, ніж рік 
тому), а також у харчовій промисловості – понад 1 млрд грн. 

У машинобудуванні у 2013 р. одержаний прибуток зменшив-
ся порівняно з 2012 р. у 3,5 раза (з 1,8 до 0,5 млрд грн), у результаті 
чого його перевищення над зазнаними збитками стало мінімальним 
(16,2 млн грн). Погіршення фінансового стану машинобудівних під-
приємств значною мірою було викликане істотним (на 20,9%) спа-
дом виробництва. 

Рецесія в економіці Донецької області у 2013 р. була пов'язана 
з погіршенням стану експортних ринків. Конфліктні події на тери-
торії регіону пізніше також негативно позначилися на операційній 
діяльності та інвестиційній активності підприємств (табл. І.3). 

За січень-червень 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 
минулого року промислове виробництво Донецької області скоро- 
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тилося на 12,1%. З початку 2014 р. обсяги виробництва знизилися в 
усіх без винятку основних видах промислової діяльності області. 
Особливо спад яскраво був виражений на підприємствах машино-
будування – скорочення на 33,1%, хімічної промисловості – на 38,9 
і легкої промисловості – на 41,5%.  

 
Таблиця І.3  

Індекси промислового виробництва Донецької області, % 

Вид економічної діяльності 
Січень-травень 

2014 р. до січня- 
травня 2013 р. 

Травень 2014 р. 
до травня 

2013 р. 
Добувна та переробна про-
мисловість 86,6 88,4 
Машинобудування 67,5 84,7 
Хімічна промисловість 63,6 47,8 
Легка промисловість 62,2 34,9 

 
Якщо враховувати, що внесок Донецької області в сумарному 

регіональному продукті України становив понад 12%, то наслідки 
кризи регіону, поза сумнівами, значною мірою позначалися на еко-
номіці країни в цілому. Крім того, на Донецьку область припадало 
18% від загального експорту України. З початку року експорт това-
рів із Донецької області до РФ скоротився вдвічі порівняно з  
попереднім роком. Збитки в торгівлі за І квартал в 2014 р. досягли  
4 млрд грн.  

У підприємств області, особливо машинобудівних, виникали 
труднощі з логістикою, тому що в місцях бойових дій постраждала 
транспортна інфраструктура, а більша частина продукції, виробле-
ної у важкому машинобудуванні, поставлялася винятково залізнич-
ним транспортом. Багато шляхів було зруйновано: на Донецькій, 
Придніпровській і Південній залізницях пошкоджено близько  
100 об'єктів інфраструктури, включаючи шляхопроводи та лінії  
електропередач. Під'їзди до багатьох виробництв були перекриті, 
виконані замовлення знаходилися на складах в очікуванні стабілі-
зації ситуації. Через складну ситуацію відбулася зупинка всіх ін- 
вестиційних програм на великих підприємствах регіону, що значно 
ускладнювало наступний розвиток виробництва.  
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Слід зазначити, що на багатьох підприємствах регіону був ро-
зірваний технологічний ланцюжок виробництва, на відновлення 
якого потрібно чимало часу. Тому варто було очікувати значного 
падіння промислового виробництва в регіоні на кінець 2014 р. На-
ростали негативні тенденції в зовнішньоекономічній діяльності До-
нецької області. За січень-травень 2014 р. експорт товарів із Доне-
цької області склав 4405 млн дол. США, або 83% до січня-травня 
2013 р. 

Підприємства регіону вивозили продукцію до 110 країн світу. 
Перше місце серед розвинених країн посіла Італія, куди було екс- 
портовано товарів на 580,6 млн дол., що більше січня-травня попе-
реднього року на 5,4%, – 13,2% обласного обсягу. Експорт до РФ, 
яка до 2014 р. була найбільшим зовнішньоторговельним партнером, 
зменшився за січень-травень 2014 р. порівняно із січнем-травнем 
2013 р. на 48,2% і склав 559,9 млн дол., або 12,7% всіх експортних 
поставок (друге місце). На третє місце вийшла Туреччина − поста-
вки до цієї країни зросли на 2,4% і склали 460,4 млн дол., або 10,5%. 
Четверте місце посів Єгипет – 375,9 млн дол., що більше січня-тра-
вня 2013 р. у 1,8 раза, – 8,5% обласного обсягу. 

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень-
травень 2014 р. 2897,4 млн дол., або 65,8% обласного експорту то-
варів, збільшилися порівняно із січнем-травнем попереднього року 
на 2%, а за травень 2014 р. порівняно із травнем 2013 р. – на 14,8%. 
Середньозважена ціна 1 т експортованих підприємствами області 
чорних металів за січень-травень 2014 р. склала 472 дол., що менше 
середньої ціни в січні-травні 2013 р. на 5,5%. 

За січень-травень 2014 р. порівняно із січнем-травнем попе-
реднього року зменшилася валютна виручка від експорту вугілля  
на 10%, готових харчових продуктів – на 17,5, коксу – на 46,5%, 
продукції машинобудування – у 2,2 раза, виробів із чорних мета-
лів – у 2,2, продукції хімічної промисловості – у 4,7 раза. 

Погіршилася ситуація на ринку праці, у сфері цін і тарифів. 
Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості 
безробітних на кінець червня 2014 р. склала в області 36,2 тис. чол., 
що на 4,1% менше, ніж на кінець травня 2014 р., але на 6,6% більше, 
ніж на кінець червня 2013 р. 
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Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявле-
них підприємствами, установами й організаціями у службі зайнято-
сті, на кінець червня 2014 р. становила 2 тис. Навантаження зареєс-
трованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну по-
саду) склало 18 чол. проти 8 чол. на кінець червня 2013 р. 

Кількість безробітних жінок на кінець червня 2014 р. склала 
21,1 тис. чол., або 58,3% всіх зареєстрованих безробітних. Безро- 
бітної молоді до 35 років перебувало на обліку 15,5 тис. чол., або 
42,7% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в 
червні 2014 р. становив 1460 грн. 

За сприяння державної служби зайнятості за січень-червень 
2014 р. було працевлаштовано 16,2 тис. чол., які мали статус безро-
бітного, або 22,3% загальної їх кількості. 

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець червня 2014 р. 
склав в області 1,4% населення працездатного віку. Рівень безро-
біття економічно активного населення працездатного віку, визначе-
ний органами статистики за методологією Міжнародної організації 
праці, становив 9,4% (згідно з даними за I квартал 2014 р.). 

У червні 2014 р. діючі ціни на споживчому ринку області  
зросли порівняно з попереднім місяцем на 1,1%, проти грудня  
2013 р. – на 10,6%. У річному вимірі, тобто за червень 2014 р. по- 
рівняно з червнем 2013 р., рівень інфляції склав 11,4%, у серед-
ньому за січень-червень 2014 р. порівняно із січнем-червнем 
2013 р. – 6%. 

Подорожчали протягом червня 2014 р.: цукор – на 1,5%, риба 
та продукти з риби – на 1,6, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,8, мака-
ронні вироби – на 2,9, олія – на 4,4, хліб – на 4,5, фрукти – на 4,5, 
рис – на 4,7%. Порівняно з травнем ціни на овочі знизилися на 
10,4%, на яйця – на 5%. 

З початку 2014 р. зросли ціни на: молоко – на 3,1%, вершкове 
масло – на 6,5, кисломолочні продукти – на 7,2, м'ясо та м'ясопро-
дукти – на 8,2, каву – на 8,6, олію – на 8,9, макаронні вироби – на 
9,8, чай – на 10,1, хліб – на 11, шоколад – на 12,5, рибу та продукти 
з риби – на 18,3, гречану крупу – на 23,2, овочі – на 27,1, рис – на 
28,1, цукор – на 38,4%, фрукти – в 1,6 раза. 

Залишалася в червні без змін квартирна плата, а також ціни  
і тарифи на гарячу воду, опалення, водопостачання та каналізацію. 
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Електроенергія подорожчала у червні на 11,3%, а ціна на природний 
газ із травня зросла в 1,6 раза. 

Ціни на паливо та мастила порівняно із груднем 2013 р. під-
вищилися на 43,6%. Вартість пасажирських перевезень автодорож-
нім транспортом зросла протягом півріччя на 13,8%, залізничним – 
на 15%. 

Динаміка заробітної плати істотною мірою відставала від  
темпів зростання цін і тарифів. За січень-травень 2014 р. середньо-
місячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 
підприємств, установ і організацій області (з кількістю зайнятих  
10 чол. і більше) склала 3853 грн. Порівняно із січнем-травнем по-
переднього року середня зарплата зросла номінально на 6,1%, реа-
льно (з урахуванням інфляції та сплачених податків) – на 1,2%. 

За травень 2014 р. середня зарплата склала 3811 грн. Порів-
няно з попереднім місяцем номінальний її рівень знизився на 6,4% 
проти аналогічного місяця 2013 р. – зростання на 2,6%. Реальна зар-
плата за травень порівняно з квітнем 2014 р. знизилася на 9,3%, 
проти травня 2013 р. – на 6,8%. 

Заборгованість щодо виплати заробітної плати (включаючи 
підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяль-
ність) на 01.06.2014 р. становила 109,6 млн грн. Протягом травня 
борги збільшилися на 2,2 млн грн, або на 2%, а порівняно з 
01.01.2014 р. заборгованість менше на 5,9 млн грн, або на 5,1%. Не-
виплачена зарплата еквівалентна 2,7% фонду оплати праці, нарахо-
ваного за травень. 

Борги щодо зарплати на економічно активних підприємствах 
області на 01.06.2014 р. становили 55,6 млн грн, або 50,7% всієї за-
боргованості. Це на 9,3 млн грн, або на 20,1%, більше, ніж було на 
01.01.2014 р. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 48,1 млн 
грн, економічно неактивних підприємств – 5,9 млн грн. 

Щодо оплати житлово-комунальних послуг і житлових суб-
сидій, то за січень-червень 2014 р. населенням області за житлово-
комунальні послуги сплачено 2333,8 млн грн, що від нарахованих 
сум склало 95,5%. За червень рівень оплати склав 95%. 

Заборгованість населення щодо оплати житлово-комуналь-
них послуг на кінець червня 2014 р. становила 2006,2 млн грн. За 
централізоване опалення та гаряче водопостачання громадяни забо-
ргували 1037,4 млн грн, рівень оплати за січень-червень склав 
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100,4%. Борги населення щодо оплати за утримання будинків і спо-
руд і прибудинкових територій (квартплата) на кінець червня 
склали 436,4 млн грн (рівень оплати становив 87,5%), за централі-
зоване водопостачання та водовідведення – 374 млн грн (89%), га-
зопостачання – 82,8 млн грн (100,9%), вивезення побутових відхо-
дів – 75,6 млн грн (рівень оплати за січень-червень склав 89,5%). 

Кількість родин, які в січні-травні 2014 р. звернулися за жит-
ловими субсидіями, зменшилася порівняно із січнем-червнем 
2013 р. на 6,2 тис., або на 9,4%, і склала 60 тис. Житлові субсидії в 
січні-червні 2014 р. були призначені 56,1 тис. родин, що порівняно 
із січнем-червнем 2013 р. менше на 6,3 тис., або на 10,1%. У червні 
2014 р. одержували субсидії 46,2 тис. родин, або 2,7% загальної  
кількості родин, середній розмір призначеної субсидії становив  
73,5 грн. 

Демографічна ситуація продовжувала погіршуватися. Чи- 
сельність наявного населення області на 01.06.2014 р. становила 
4328,5 тис. чол. Протягом січня-травня вона зменшилася на  
15,4 тис. чол., в основному в результаті перевищення кількості по-
мерлих над кількістю народжених. 

У січні-травні 2014 р. в області померло 31284 чол., що по- 
рівняно із січнем-травнем попереднього року більше на 5,5% і в  
1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених порівняно із 
січнем-травнем 2013 р. збільшилися на 2,1% і склала 16549 дітей. 
Рівень смертності в січні-травні 2014 р. становив 17,4 померлого в 
розрахунку на 1000 наявного населення проти 16,4 у січні-травні 
2013 р. Рівень народжуваності підвищився з 9 народжених на  
1000 наявного населення в січні-травні 2013 р. до 9,2 у січні-травні 
2014 р. 

За січень-травень 2014 р. на постійне проживання прибуло, з 
урахуванням усіх потоків міграції, 15058 чол., що порівняно із січ-
нем-травнем 2013 р. більше на 0,5%. Кількість вибулих (включаючи 
міграцію в межах області) зросла за цей період на 3% і склала  
15709 чол. Міграційне скорочення за січень-травень 2014 р. стано-
вило 651 чол. проти 265 чол. за січень-травень 2013 р. 

Загальна ситуація в економіці області визначалася діяльністю 
промисловості, а саме її провідної галузі − важкої промисловості. 
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І.4.3. Металургія  
 
У Донецькому регіоні металургія була однією з провідних га-

лузей промисловості, займаючи в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції до 40%. 

За 5 місяців 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 2013 р. 
більша частина основних виробничо-господарських показників  
розвитку металургії в Донецькій області погіршилася: обсяги мета-
лургійного виробництва знизилися на 12,5%, скоротився випуск 
сталі, прокату та труб на 10-15% (однак тут необхідно враховувати 
сезонність метвиробництва), обсяг експорту металу зменшився на 
7,8%, збитки метпідприємств у І кварталі збільшилися майже у  
2,5 раза. Додатна динаміка спостерігалася тільки стосовно рівня ви-
робництва чавуну (+1,9%) й обсягу реалізованої металургійної про-
дукції (+2,0%). 

Динаміка розвитку металургії Донецької області значною мі-
рою корелює з динамікою і тенденціями розвитку галузі в Україні 
та світі, а також промисловості регіону загалом. Скорочення ви- 
пуску сталі, готового прокату та труб в Україні склало в аналізова-
ному періоді 7-15%, обсягів металургійного виробництва – майже 
на 10, експорту – на 11%, а збитки металургів зросли більш ніж у  
5 разів. 

Таким чином, хоча і спостерігалося зниження основних пока-
зників розвитку металургії Донецької області за 5 місяців 2014 р., 
однак воно відповідало основним тенденціям розвитку галузі в Ук-
раїні та світі в цілому, і на той час критичного обвалу виробництва 
ще не відбулося (табл. І.4, рис. І.1). 

 

Таблиця І.4 
Основні показники функціонування металургії Донецької  

області, України та світу загалом у 2014 р. 
Показники Період 2014 р. 2014/2013, % 

1 2 3 4 
Донецька область 

Обсяг реалізованої промислової про-
дукції, млрд грн 

Січень-
квітень 23,2 102,0 

Частка металургії в загальному об-
сязі реалізованої промислової про-
дукції, % 

Січень-
квітень 

36,3 
Довідково:  

у 2013 р. – 32,4
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Продовження табл. І.4 
1 2 3 4 

Індекс металургійного виробництва, 
% до попереднього періоду 

Січень-
травень 87,5 

Довідково:  
у 2013 р. – 84,8

Обсяг виробництва основних видів 
металургійної продукції, тис. т,  
у тому числі: 
чавун Січень-

травень 
5327,7 101,9 

сталь 5019,6 89,7 
прокат готовий 2742,2 86,7 
труби сталеві 136,2 84,5 
Обсяг експорту металопродукції, 
млн дол. 

Січень-
квітень 2440,8 92,2 

Частка металопродукції в загаль-
ному обсязі товарного експорту, % 

Січень-
квітень 70,8 

Довідково:  
у 2013 р. – 61,4

Обсяг імпорту металопродукції,  
млн дол. 

Січень-
квітень 166,7 38,0 

Частка металопродукції в загаль-
ному обсязі товарного імпорту, % 

Січень-
квітень 13,5 

Довідково:  
у 2013 р. – 17,1

Фінансовий результат до оподатку-
вання великих і середніх підпри-
ємств у металургії, млн грн 

Січень-
бере-
зень -4434,7

Збільшення 
збитків майже 
у 2,5 раза 

Україна 
Обсяг реалізованої промислової про-
дукції, млрд грн 

Січень-
квітень 68,2 103,1 

Частка металургії в загальному об-
сязі реалізованої промислової про-
дукції, % 

Січень-
квітень 

18,6 
Довідково:  

в 2013 р. – 17,8
Індекс металургійного виробництва, 
% до попереднього періоду 

Січень-
травень 90,7 

Довідково:  
в 2013 р. – 92,8

Обсяг виробництва основних видів 
металургійної продукції, тис. т,  
у тому числі:  
чавун Січень-

травень 
12013 99,4 

сталь 15656 93,4 
прокат готовий 6592 87,3 
труби сталеві 670 84,8 
Обсяг експорту металопродукції, 
млн дол. 

Січень-
квітень 5404,3 88,9 

Частка металопродукції в загаль-
ному обсязі товарного експорту, % 

Січень-
квітень 28,2 

Довідково:  
у 2013 р. – 27,7
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Закінчення табл. І.4 
1 2 3 4 

Обсяг імпорту металопродукції,  
млн дол. 

Січень-
квітень 1117,3 73,7 

Частка металопродукції в загаль-
ному обсязі товарного імпорту, % 

Січень-
квітень 5,9 

Довідково:  
у 2013 р. – 6,3 

Фінансовий результат до оподатку-
вання великих і середніх підпри-
ємств у металургії, млн грн 

Січень-
бере-
зень -19197,4

Збільшення 
збитків майже 
у 5,1 раза 

Світ загалом 
Обсяг виробництва чавуну, млн т  

Січень-
травень 

 

493,6 101,2 
У тому числі по регіонах: 
ЄС-28 40,5 105,2 
інші країни Європи 4,3 97,8 
СНД 34,1 100,0 
Північна Америка 16,3 91,8 
Південна Америка 12,0 98,2 
Азія, у тому числі 381,7 101,4 
Китай 301,0 100,6 
Обсяг виробництва стали, млн т 684,2 103,9 
У тому числі по регіонах: 
ЄС-28 73,3 105,3 
інші країни Європи 14,9 99,1 
СНД 44,8 98,3 
Північна Америка 49,9 101,5 
Південна Америка 18,6 98,6 
Африка 6,6 101,8 
Близький Схід 11,3 107,4 
Азія, у тому числі 462,5 104,9 
Китай 342,5 105,6 

 
Подальша діяльність металургійних підприємств області у 

випадку неприпинення бойових дій на її території могла бути під-
дана певним ризикам. Основними з них є можливість руйнування 
власне виробничої бази метпідприємств; порушення систем поста-
чання ресурсів і збуту готової продукції кінцевим споживачам уна-
слідок перекриття або руйнування залізничного полотна, автодоріг, 
збоїв у роботі Маріупольського морського порту. Слід зазначити, 
що сировинні ресурси на метпідприємства Донецької області пос-
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тавлялись здебільшого залізничним транспортом із Дніпропетров-
ської та Запорізької областей, із підприємств, розташованих у До-
нецькій області, а також із Росії; спостерігалося погіршення мора-
льно-психологічного клімату в робочих колективах. 

 
Рис. І.1. Динаміка виробництва сталі в Україні та світі  

у 2013-2014 рр.  
 
Щодо експорту вітчизняної металопродукції до РФ, то необ-

хідно відзначити, що, незважаючи на високу значимість російсь-
кого ринку (у 2013 р. його частка становила 13%), найближчим ча-
сом очікувалося зниження на нього поставок унаслідок активного 
впровадження в Росії програм імпортозаміщення, включаючи мета-
лопродукцію. Так, уже в січні-травні 2014 р. поставки української 
металопродукції на російський ринок знизилися на 32%, що спри-
чинило зменшення частки ринку РФ у географічній структурі віт-
чизняного металоекспорту до 9%. 

Варто звернути увагу на те, що стійкіше функціонування ме-
талургії Донецької області було за умови, якщо регіон залишався б 
у складі України. В іншому разі стало б значно складнішим або не-
можливим укладання договорів на поставки сировини та готової 
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продукції, одержання сертифікатів якості на металопродукцію, яка 
випускається, здійснення всіх видів фінансових платежів тощо. З 
огляду на майже 80-відсоткову експортоорієнтованість метпідпри-
ємств Донецької області в той час, а також наявність поставок до 
інших областей України, вихід регіону зі складу України поставив 
б під питання діяльність підприємств і металургійної промисловості 
регіону. 

Конкуренція металургів на світових ринках загострювалася. 
У цих умовах політики і господарники звертають увагу на свої  
внутрішні ринки. Ринок України не насичений, у той час як ринок 
ЄС, РФ, Китаю та Індії перевантажений. Отже, перспективним для 
вітчизняних металургів було освоєння та наповнення свого внут- 
рішнього ринку, модернізація промисловості й галузі. Тут великий 
простір для публічно-приватного партнерства, що дозволило б мо-
дернізувати металургію, промисловість, економіку, уможливило 
створення вертикально інтегрованих корпорацій національного та 
транснаціонального рівнів, формування державно-корпоративної 
власності, залучення населення до управління, участь у власності.  

Розвиток металургії Донецької області в контексті сформова-
них тенденцій потребував вирішення нагальних завдань, основними 
з яких є: диверсифікованість ринків збуту металопродукції (у першу 
чергу внаслідок значного «закриття» російського ринку), підви-
щення екологічності й інноваційності металургійного виробництва, 
зниження його ресурсо- й енергоефективності. 

Головною загрозою функціонування металургійних підпри-
ємств Донецької області необхідно було вважати погіршення зага-
льноекономічної ситуації в країнах-споживачах металопродукції та 
безпосередньо в металургійній промисловості зарубіжних країн. 
Перше звужувало попит на металопродукцію загалом, а друге було  
причиною активізації певної (частіше непрямої) підтримки сталеви-
робників з боку державних органів зарубіжних країн.  

У контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС визначаль-
ною загрозою могли стати екологічні вимоги до виробництва мета-
лопродукції, тому що їх дотримання потребуватиме значного об-
сягу інвестицій в «екологічну» модернізацію виробництва, а також 
більш зваженої політики у сфері експорту сировинних ресурсів. 
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При цьому якість експортованої вітчизняної металопродукції ціл-
ком відповідала технічним вимогам європейських споживачів, і ук-
раїнські виробники вчасно реагували на зміни даних вимог. 

Стратегія розвитку металургії мала формуватися на пріорите-
тах концепції сучасної модернізації національної економіки. Її «три 
кити» – власні ресурси, нові технології, активний внутрішній попит. 
Металургія мала б стати полігоном реалізації нових моделей дер- 
жавної промислової політики, взятих на озброєння в розвинених 
країнах і тих, що швидко розвиваються. Основний акцент у дер- 
жавному регулюванні розвитку галузі мав би зміститися вбік сти-
мулюючих заходів макроекономічного характеру й удосконалення 
інституціонального середовища. Це дозволило б забезпечити пере-
хід від короткострокових стабілізаційно-компенсаційних ефектів 
до стратегічних інвестиційно-інноваційних виграшів. 

 
 
І.4.4. Машинобудування 
 
Останнє десятиліття машинобудування в Україні загалом та 

Донецькому регіоні зокрема активно руйнувалося. Тільки в 2013 р. 
падіння виробництва в машинобудуванні в Україні склало 13,8%, а 
за I квартал 2014 р. до відповідного періоду 2013 р. – 17,9%. У До-
нецькій області за цей період падіння виробництва склало 39,6%, а 
інвестиції в машинобудування області зменшилися на 10%. 

У Донецькій області переважало важке машинобудування: 
виробництво устаткування для добувної та металургійної промис-
ловості, вагонів, цистерн тощо, а також виробництво побутової  
техніки. 

Машинобудівними підприємствами Донецької області в 
2013 р. виготовлено продукцію основного виробництва в асортиме-
нті: верстати металорізальні – 9 шт. (112,5% до 2012 р.), холодиль-
ники – 394,0 тис. шт. (105,8% до 2012 р. ), комбайни прохідницькі – 
50 шт. (92,6% до 2012 р.), плити кухонні газові – 424,1 тис. шт. 
(81,6% до 2012 р.), машини пральні – 30,2 тис. шт. (69,7% до 
2012 р.), вагони магістральні – 10471 шт. (68,0% до 2012 р.), очисні 
комбайни – 33,0 шт. (64,7% до 2012 р.), плити електричні – 61,0 тис. 
шт. (64,9% до 2012 р.), коксове устаткування – 2088 т (63,5% до  
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2012 р.). У 2013 р. відбулося скорочення обсягів виробництва за ба-
гатьма видами машинобудівної продукції. 

Близько половини продукції поставлялося на експорт. Гео- 
графічна структура експорту машинобудівної продукції з Донець-
кої області була такою: на Росію припадало 69%, на країни Митного 
(зараз – Євразійського) союзу – 93, на країни СНД – 97, а на країни 
ЄС – 1%. 

У реальних умовах і в перспективі машинобудування Дон-
басу не могло одержати попиту в ЄС, де ринок є висококонкурент-
ним і перспективним. Не було зростання експорту вітчизняної ма-
шинобудівної продукції ні до країн СНД, ні до країн Митного со-
юзу, ні до РФ, де ведеться активна робота з імпортозаміщення про-
дукції машинобудування. Перспектива розвитку машинобудування 
можлива тільки в Україні, якщо основою стане внутрішній україн-
ський ринок, ринки Азії, Африки, Латинської Америки. Переваги та 
недоліки такого варіанта наведено в табл. І.5. 

 
Таблиця І.5 

Переваги та недоліки основного варіанта виходу з кризи 
Переваги Недоліки 

Збереження пов-
ного доступу на 
ринок України та 
зв'язків з українсь-
кими постачаль-
никами 

Негативний вплив Угоди України про Асоціацію 
з ЄС (непродуктивні витрати на впровадження 
тих регламентів ЄС, стандартизацію та сертифі-
кацію для ринків, на які продукція не експорту-
ється) – збільшення собівартості, втрата внутріш-
нього ринку 

Теоретична мож-
ливість зверну-
тися за фінансу-
ванням до євро-
пейських структур 

Часткова, а в перспективі – повна втрата російсь-
кого ринку й ускладнення виходу на ринки країн 
ЄврАзЄС (втрата до 80% експорту) 
Криза вугільного машинобудування у випадку 
початку імпорту вугілля з ЄС і припинення суб-
сидування вуглевидобутку 
Високі ціни на енергоносії 
Висока вартість і низька доступність кредитних 
ресурсів 
Традиційна непослідовність і неефективність 
державної політики України у сфері розвитку ма-
шинобудування 
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При тому найбільш доцільними напрямами і заходами дер- 
жавної політики розвитку вітчизняного машинобудування мали 
стати: 

стимулювання внутрішньодержавного попиту на машинобу-
дівну продукцію за допомогою податкових механізмів регулювання 
зовнішньої торгівлі (мають обмежений вплив унаслідок необхідно-
сті виконання вимог СОТ і ЄС), пільгових кредитів на придбання 
української продукції, державних інвестиційних програм; 

посилення інноваційного та науково-технічного потенціалу 
галузі за рахунок внесення змін до Податкового кодексу України, 
де слід передбачити зменшення податку на прибуток підприємств 
машинобудівного комплексу, що вкладають кошти в інноваційну 
діяльність (зокрема, на НДДКР, нові зразки), звільнення від сплати 
ввізних мит і ПДВ устаткування, приладів і комплектуючих, які не 
виробляються в Україні, але необхідні для технологічного пере-
оснащення вітчизняних машинобудівних підприємств; 

організація виставок і презентацій для ознайомлення пред- 
ставників промислових підприємств із розробками науково-дослід-
них інститутів і організацій, здійснення досліджень на замовлення 
виробничого сектору, інформаційна підтримка власних НДДКР і за-
купівля результатів зовнішніх розробок; 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів 
для машинобудування з урахуванням його реальних потреб і на за-
мовлення самих машинобудівних підприємств, створення учбово-
науково-виробничих комплексів на базі наукових установ і про- 
фільних ВНЗ; 

стимулювання машинобудівних підприємств до забезпечення 
перекваліфікації та навчання працівників на виробництві з метою 
підвищення якісних характеристик і продуктивності праці персо-
налу безперервного навчання, скорочення плинності провідних пра-
цівників; безперервного навчання; 

удосконалення системи взаємодії підприємств машинобуду-
вання з науковими та навчальними інститутами на основі залучення 
підприємств до розробки системи кваліфікаційних вимог і характе-
ристик необхідних трудових ресурсів, а також програм і планів їх 
підготовки відповідно до вимог виробництва; 

упровадження європейських і світових стандартів, техноло- 
гічних регламентів, що потребуватиме виконання відповідними 
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спеціалізованими  організаціями базових досліджень у сфері стан-
дартизації, сертифікації, досліджень технологічних процесів; здійс-
нення комплексних досліджень на підприємствах машинобуду-
вання із залученням як своїх фахівців, так і зовнішніх експертів зі 
стандартизації, сертифікації, досліджень і розробок прогресивних 
технологічних процесів; державної підтримки заходів щодо впрова-
дження прогресивних стандартів на підприємствах, передбачаючи 
фінансування робіт із стандартизації, сертифікації, нормування,  
технічних регламентів. 

У той час у найважчому становищі продовжували перебувати 
машинобудівні підприємства Донецької області: 

розташовані в зоні бойових дій (міста Слов'янськ, Крама-
торськ, Бахмут, Горлівка) – через порушення комунікацій, регуляр-
ні артилерійські та мінометні обстріли, виведення з ладу систем 
водо-, газо- й електропостачання, а також виїзд місцевого насе-
лення, включаючи працівників заводів; 

орієнтовані на експорт до РФ – через обмежувальні заходи, 
які вже мали місце та планувалися Росією у відповідь на плановане 
підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС; 

підприємства вугільного машинобудування – через згортання 
інвестиційних програм у зв’язку з невизначеністю перспектив ву- 
гільної галузі, викликаною надвиробництвом вугілля, вимогою ЄС 
відкрити український ринок для європейського вугілля та вимогою 
МВФ згортати субсидування видобутку вугілля. 

Щодо конкретних підприємств, то ПрАТ «НГМЗ-БУР» при-
зупинив виробничу діяльність; ТОВ «Ясинуватський машинобудів-
ний завод» переведений на дводенний скорочений режим роботи; 
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» працював у зви-
чайному режимі, незважаючи на значні ушкодження ковальсько-
пресового цеху і тенденцію до звільнення персоналу й виходу у  
відпустки (з початку 2014 р. звільнилося за власним бажанням бли-
зько 1000 чол.). З 06.05.2014 р. підприємство переведене із тризмін-
ного режиму роботи на двозмінний, що пов'язано з обмеженням 
руху транспорту в результаті бойових дій. У Донецькій області про-
довжували працювати у штатному режимі такі підприємства: «Ко-
рум Горлівський машинобудівний завод», «Корум Дружківський 
машинобудівний завод», «Корум Донецькгірмаш». Через пожежу 
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був знищений склад підприємства «Корум Горлівський машинобу-
дівний завод». 

Таким чином, ескалація конфлікту призвела до істотного по-
рушення діяльності та зупинення машинобудівних підприємств че-
рез знищення їх майна, відпливу населення, порушення комуніка-
цій. Будуть потрібні значні зусилля для стабілізації становища та 
подальшого функціонування галузі. 

 
 
І.4.5. Хімічна промисловість 
 
В Україні хімічна промисловість забезпечувала близько 10% 

загального обсягу реалізації промислової продукції. Її розвиток мав 
нелінійний характер: від приросту 11,2% у 2011 р. до падіння (-5%) 
у 2008 р. 

В економіці Донецької області хімічний комплекс мав важ-
ливе значення (5-7% за обсягами реалізованої продукції)1. Тут пра-
цюють 14 тис. чол. В області вироблялися азотні добрива, сірчана 
кислота, аміак, пластмаси, лакофарбові матеріали, мило, косме- 
тичні засоби, лікарські препарати. Реалізацію хімічної продукції в 
динаміці відображено в табл. І.6. 

З початку 2014 р. на тлі політичної та економічної нестабіль-
ності в країні й регіоні ситуація в хімічному комплексі продовжу-
вала погіршуватися. За січень-квітень порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2013 р. спад у виробництві хімічних речовин і хімічної про-
дукції досяг в області 32,1%, виробництво гумових і пластмасових 
виробів скоротилося на 19,3%, основних фармацевтичних продук-
тів і фармацевтичних препаратів – на 14,7%. 

Згідно з даними за І квартал 2014 р. підприємствами хімічного 
комплексу було реалізовано продукції на 1,6 млрд грн, що склало 
3,6% всієї реалізації у промисловості області, проти 3,4 млрд грн, 
або 6,5%, за І квартал 2013 р. (у діючих цінах відповідних років). 

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції збитки за I квартал 2014 р. перевищили прибуток на  
5,3 млрд грн. 

                                                   
1 Прес-бюлетень. – 2014. – №5 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://donetskstat.gov.ua/pres/presreliz.php?dn=0514&nurnber=0. 
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Таблиця І.6 
Обсяги реалізованої хімічної продукції в 2010-2013 рр. 

Вид економічної  
діяльності 

Код за 
КВЕД-
2010 

2010 2011 2012 2013 

Виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції, млн грн 20 4124,1 7709,0 9471,1 7885,0
% до загального обсягу реаліза-
ції промислової продукції  2,0 2,9 3,9 3,6 
Виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів, млн грн 21 340,4 385,7 571,1 733,0 
% до загального обсягу реаліза-
ції промислової продукції  0,2 0,1 0,2 0,3 
Виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої немета-
лічної мінеральної продукції, 
млн грн 22, 23 5667,3 6314,3 6855,4 5882,3
% до загального обсягу реаліза-
ції промислової продукції  2,8 2,4 2,8 2,7 

 
Спад виробництва й експорту став позначатися на рівні оп-

лати праці. За І квартал 2014 р. середньомісячна зарплата працівни-
ків підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції знизилася порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 
2,4% і склала 3820 грн. Порівняно із середнім рівнем оплати праці у 
промисловості області це менше на 12,8%. 

За січень-травень 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 
2013 р. спад у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 
області досяг 36,4%, фармацевтичне виробництво скоротилося на 
15,2%. Для порівняння: по Україні в цілому за січень-травень 
2014 р. відносно аналогічного періоду 2013 р. виробництво хімічної 
продукції знизилося на 12,7%, а фармацевтичної продукції − зросло 
на 1,1%. 

За I квартал 2014 р. падіння обсягів реалізації хімічної про- 
дукції підприємствами області було вдвічі більшим (-53%) порів-
няно з I кварталом 2013 р. (з 3,4 до 1,6 млрд грн). 

Валютна виручка від експортних поставок хімічної продукції 
підприємствами області за I квартал 2014 р. зменшилася порівняно 
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з аналогічним періодом попереднього року майже в 9 разів, склавши 
28,7 млн дол. Для порівняння: по Україні загалом за цей період екс-
портна виручка від хімічної та пов'язаної з нею продукції знизилася 
на 29,8%. 

Збитки підприємств хімічного комплексу у I кварталі 2014 р. 
порівняно з аналогічним періодом 2013 р. зросли в 9,5 раза у ви- 
робництві хімічної продукції (з 562 до 5314 млн грн), у фармацев-
тичному виробництві – в 7,5 раза (з 4,2 до 31,6 млн грн). 

Однак за результатами I півріччя 2014 р. дані показники мали 
ще більше погіршитися у зв'язку із зупиненням на початку травня 
великотоннажних виробництв Горлівського ПАТ «Концерн Сти-
рол», яке є найбільшим підприємством хімічної промисловості До-
нецької області. З вересня 2010 р. воно входить до складу холдингу 
OSTCHEM, що поєднує хімічні активи Group DF Д. Фірташа.  

Основна продукція «Концерну Стирол» – аміак та азотні доб-
рива: підприємство забезпечувало 22,0% загального випуску в Ук-
раїні синтетичного аміаку, 24,1% карбаміду, 17,5% аміачної селі-
три. Крім продукції азотної підгалузі на підприємстві випускалися 
синтетичні смоли, пластмаси, полістирол, фармацевтичні препа-
рати та ін. Чисельність працюючих на кінець 2013 р. становила  
4,38 тис. чол.  

Чистий дохід від реалізації продукції у 2013 р. склав  
4375,7 млн грн, що на 32,7% нижче відповідного показника 2012 р. 
(6504,1 млн грн). У 2013 р. підприємством був отриманий збиток у 
розмірі 1764,2 млн грн, що на 21,4% менше суми збитків 2012 р. 
(2244,8 млн грн). 

Для запобігання техногенній катастрофі під час воєнних дій 
підприємство зупинило випуск аміаку та його похідних (карбаміду, 
аміачної селітри та карбамідно-аміачної суміші). Також повністю 
звільнено аміакосховище. До повної ліквідації військової загрози 
запуск цих доходоутворюючих й експортоорієнтованих виробництв 
неможливий. 

Інші підприємства хімічної промисловості області: Костянти-
нівський державний хімічний завод (продукція − кислоти, порошки 
вогнегасні, калійні добрива, розчинники, побутова хімія); Донець-
кий казенний завод хімічних виробів (промислові вибухові речо-
вини, спорядження, ремонт, відновлення, утилізація боєприпасів, 
виготовлення спеціальних виробів); Краматорський завод емалей 
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(фарби масляні, матеріали лакофарбові, оліфи, вохра); Маріуполь-
ський завод ізоляційних матеріалів (теплоізоляційні матеріали); 
«Донпластавтомат» (тара із пластмас); «Донецькхім – хімічний за-
вод» (лакофарбові матеріали); «Слов'янський завод «Тореласт» 
(плівкові матеріали, лінолеум і декоративні покриття, ПВХ пласти-
кати); Дзержинський фенольний завод (нафтохімічна продукція); 
Мар’їнський шиноремонтний завод (гумові суміші, гумовотехнічні 
вироби).  

Більша їх частина використовує як сировину побічні про- 
дукти місцевих коксохімічних заводів або місцеві сировинні ре- 
сурси, орієнтовані в основному на внутрішній ринок, а їх вироб-
ничо-комерційна діяльність не потребує особливих умов, і їх пода-
льше функціонування й розвиток визначатимуться ринковою  
кон'юнктурою, макроекономічною ситуацією та іншими факто-
рами, що не залежать від політико-територіального режиму Доне-
цької області. 

Однак для розвитку структуроутворюючого підприємства 
ПАТ «Концерн Стирол» зміни в суспільно-політичній ситуації мо-
жуть мати серйозні наслідки і при аналізі можливих сценаріїв роз-
витку Донецької області та їх впливів на основного виробника хі- 
мічної продукції – «Концерн Стирол» варто враховувати такі мо- 
менти. 

Протягом останніх років у зв'язку зі стрімким зростанням цін 
на імпортований природний газ конкурентоспроможність азотного 
виробництва (де газ є головною технологічною сировиною) визна-
чалася здатністю власників підприємства забезпечити стабільні по-
ставки газу за прийнятними цінами. У 2013 р. природний газ по- 
ставлявся на підприємство компанією Osthem Holding Limited за ці-
ною 430 дол. / 1 тис. м3. 

У 2014 р. у зв'язку із внутрішньополітичними подіями в Ук-
раїні, а також унаслідок претензій до головного бенефіціара з боку 
американських судових органів для підприємства виникли загрози 
інституціонального та комерційного характеру, висока ймовірність 
нового переділу власності в українській хімічній промисловості, у 
тому числі перерозподілу такого активу, як ПАТ «Концерн Сти-
рол».  

Ще один момент: російські мінеральні добрива успішно кон-
курують із українською продукцією, тому уряд України вимушений 
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періодично вживати заходів протекціоністського характеру (напри-
клад, наприкінці червня 2014 року були  підвищені антидемпінгові 
імпортні мита на аміачну селітру з 9,76-11,91% до 20,51-36,03%). 

Розвиток хімічних підприємств Донецької області є прийнят-
ним при унітарній державі Україна та Донецької області у її складі 
з розширеними повноваженнями (табл. І.7, І.8). 

Тут також необхідне формування вертикально інтегрованих 
структур національного та транснаціонального рівнів, публічно-
приватне партнерство, державно-корпоративна власність. Це дозво-
лить даній галузі стати конкурентоспроможною на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. 

І.4.6. Паливно-енергетичний комплекс 

На території Донецької області розташовано багато досить 
енергоємних підприємств: металургійних заводів, шахт, теплових 
електростанцій. Разом з тим високий ступінь індустріального роз-
витку області не можна віднести до переваг регіонального госпо-
дарського комплексу: це типовий старопромисловий регіон із під- 
приємствами ІІІ технологічного укладу, поганою екологією та соці-
альними проблемами. 

Із вугільних басейнів, що перебувають у розробці, Донбас – 
один із найстаріших у Європі. Гірничо-геологічні умови несприят-
ливі для ведення гірничих робіт: тонкі пласти, велика глибина їх за-
лягання, висока газоносність. Шахтний фонд зношений, якість ву-
гілля є низькою через високу зольність і сірчаність. 

У 80-х роках XX ст. планами розвитку енергетики СРСР роз-
глядався варіант повного (за винятком декількох шахт, що видобу-
вають особливо цінне коксівне вугілля) припинення вуглевидо- 
бутку на Донбасі, хоча в результаті попередніх багаторічних зусиль 
шахтний фонд УРСР був доведений до вищої стадії свого розвитку, 
а 1976 р. ознаменувався рекордним видобутком вугілля – 218 млн т. 

У 2013 р. у Донецькій області було видобуто 37,5 млн т ву-
гілля, з яких 18,1 млн т коксівного та 19,5 млн т енергетичного. 

Кількість приватних шахт – 13, державних – 51. Державними 
підприємствами видобуто 7,0 млн т коксівного вугілля та 9,0 млн т 
енергетичного. До 2014 р. на експорт у РФ підприємствами ДПЕК 
поставлялося 0,4 млн т енергетичного вугілля. 
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Через збитковість підприємств державного сектору з бю-
джету на їх підтримку в 2013 р. було виділено 7,9 млрд грн (59% від 
загальної суми держпідтримки вугільних підприємств України). За-
гальна чисельність зайнятих у вугільній промисловості області ста-
новила 107 тис. чол. (табл. І.9). 

Таблиця І.9 
Показники вугледобувних підприємств Донецької області 

Підприємство 

Кількість 
працівни-
ків, тис. 
чол.

Кіль-
кість 
шахт 

Видобу-
ток  

у 2013 р.,
млн т

Держ-
підтрим-

ка, 
млн грн

Коксівне вугілля 
Держсектор

ПАТ ш/у Донбас 5,3 2 1,2 417,5
ДП ш/у Південнодонбаська №1 3,3 2 1,0 285,0
ДП Макіїввугілля 14,5 9 2,2 1553,5
ДП ВК Краснолиманська 2,9 1 1,4 0
ДП Артемвугілля 5,9 4 0,7 645,4
ДП Дзержинськвугілля 4,5 4 0,5 480,0

Приватний сектор 
ПАТ ш. ім. О.Ф. Засядька 4,5 1 1,4 0
ПАТ ш/у Покровське 9,4 8,6 0
ВАТ Укрвуглебуд 4,5 1 0,5 0
ТОВ Краснолиманське 9,4 0,7 0

Енергетичне вугілля 
Держсектор

ДП ДУЕК 12,7 9 1,9 1391,8
ДП Красноармійськвугілля 6,1 4 0,6 625,3
ДП Селидіввугілля 9,2 4 2.2 708,2
ДП Орджонікідзевугілля 6,3 6 0,7 681,2
ДП Шахтарськантрацит 4,7 3 1,2 482,4
ДП Торезантрацит 4,3 3 1,6 355,8
ДП Сніжнеантрацит 2,6 2 0,8 317,3

Приватний сектор 
ТОВ «ДПЕК-Добропілля-
вугілля» 8,3 5 2,9 0
ТОВ «ДПЕК-Комсомолець 
Донбасу» н/д 1 4,0 0
ПАТ ш. Жданівська н/д 1,5 0
ОДО ш. Бєлозерська 2,3 1 1,2 0
ОДО ш/у Благовіщенське н/д 1 0,1 0
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Із великих об'єктів електроенергетики в області було розта-
шовано 5 ТЕС, що становило 30% українського парку теплових  
електростанцій: Слов'янська, Старобешівська, Зуївська, Курахів-
ська, Вуглегірська. Остання виведена з експлуатації в 2013 р. через 
руйнівну аварію. Більшість станцій відробили свій регламентний 
строк, а деякі й два. Енергоблоки побудовані в 60-70-х роках мину-
лого століття, коли діючих нині понять екологічної прийнятності не 
існувало. Єдиний об'єкт, що відповідає європейським екологічним 
нормам, – четвертий блок Старобешівської ТЕС потужністю  
210 Мвт, модернізований із заміною пиловугільного котельного  
агрегату на котел циркулюючого киплячого шару. 

Екологічні проблеми стали критичними після приєднання Ук-
раїни до Європейського енергетичного співтовариства в 2010 р. До 
2018 р. теплова енергетика мала бути модернізована відповідно до 
вимог Директиви Європейського парламенту і Ради Європейського 
Союзу 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруднюючих 
речовин в атмосферу від великих установок спалювання». Викиди 
шкідливих речовин в атмосферу необхідно було скоротити у 20 ра-
зів, що потребувало введення в експлуатацію сучасних засобів еко-
логічного захисту, насамперед сірко-, азото- і пилоочищення. Необ-
хідні для модернізації чотирьох вугільних ТЕС капіталовкладення 
могли перевищити 8 млрд дол. 

На модернізацію та повернення в експлуатацію Вуглегірської 
ТЕС також був потрібен великий обсяг додаткових капіталовкла-
день. Але на цьому екологічні проблеми енергетичного сектору об-
ласті не закінчувалися. Попелосховища, наприклад, переповнені,  
є проблеми з водопостачанням та ін. Зношеність основних фондів  
і несприятливі проектно-технологічні параметри донецьких ТЕС 
обумовлювали підвищені витрати палива, що ще більше погіршу-
вало їх екологічні й економічні властивості. 

Головними споживачами вугілля й енергоресурсів у Донець-
кій області були металургійні заводи, де вироблялось приблизно 
третя частина загального обсягу прокату по Україні (близько  
6 млн т), з яких близько 80% вивозилось за кордон. 

Металургійні виробництва мали застарілі технології, що по-
яснює їх низькі екологічні характеристики та високі показники ви-
трат сировини і матеріалів. У цілому на кожну тонну прокату витра- 
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чалися приблизно 1,2 т у.п. вугілля, ураховуючи витрати електро- 
енергії та теплової енергії на видобуток вугілля і руди, виробництво 
коксу й агломерату, виплавку чавуну та сталі, виробництво прокату, 
власне перетворення вугілля на електроенергію та ін. 

Незважаючи на складну політичну й економічну обстановку 
в країні, вугільна промисловість загалом і в Донецьку та області зо-
крема функціонувала у звичайному режимі (табл. І.10). 

За 5 місяців 2014 р. було досягнуто збільшення обсягу видо-
бутку проти відповідного періоду минулого року на 1,2%, у тому 
числі у травні, коли відбулося загострення політичної ситуації на 
Донбасі, – на 8,9%. Характерно, що обсяг видобутку за 5 місяців 
зріс у дотованому державному секторі (на 12,6%) при деякому зни-
женні в недержавному секторі (на 3,1%); у травні зростання видо-
бутку мало місце в обох секторах: у державному – на 12,0%, у не- 
державному – на 7,6%. 

При цьому істотно збільшився видобуток енергетичного ву-
гілля, призначеного в основному для внутрішніх потреб, і змен- 
шився видобуток коксівного вугілля, попит на який знизився з боку 
споживачів (коксохіміків, металургів), які працювали переважно на 
експорт, у зв'язку з несприятливою кон'юнктурою світового ринку 
металу. 

У цілому задовільно можна було оцінювати економічні по- 
казники державного сектору галузі. Завдяки істотному підвищенню 
цін на вугільну продукцію (за 5 місяців на 14,2%), відносно невели-
кому (порівняно з попередніми роками) збільшенню її собівартості 
(на 3,1%) не відбулося характерного для всіх минулих років поміт-
ного збільшення збитків державних шахт (усього -1%). 

Позитивно вплинули на економічний стан державного сек-
тору галузі прийняті Міністерством енергетики та вугільної проми-
словості заходи щодо ліквідації тіньових схем реалізації вугільної 
продукції та придбання матеріалів й устаткування, упровадження 
продажу вугілля за прямими договорами зі споживачами і через  
біржу (поки, щоправда, в обмежених обсягах), жорсткості вимог до 
якості вугілля, ощадливих витрат коштів на оплату послуг та ін. Але 
вирішальну роль відіграло своєчасне й у повній відповідності до 
бюджетних приписань надання шахтам державної фінансової під- 
тримки, а також своєчасна виплата заробітної плати. 
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Таблиця І.10 
Основні показники вугільної промисловості України у 2014 р. 

Показник 
Тра-
вень 

2014 р.

± %  
до 2013 р.

5 міся-
ців 

2014 р.

± %  
до 2013 р.

Усього по галузі 
Видобуток вугілля, тис. т 6508,0 +8,9 34375,8 + 1,2 
у т.ч. енергетичного 4859,6 +16,5 25117,2 +5,1 
коксівного 1648,4 -8,7 9258,6 -8,0 
Проведення основних гірничих 
виробок, км 30,1 -5,6 174,5 -КЗ 

Недержавний сектор 
Видобуток вугілля, тис. т 4586,8 +7,6 23920,7 -3,1 
у т.ч. енергетичного 3389,5 + 14,8 17510,5 + 1,1 
коксівного 1197,3 -8,6 6410,2 -12,8 
Проведення основних гірничих 
виробок, км 18,9 0 107,8 -1,6 

Державний сектор 
Видобуток вугілля, тис. т 1921,2 + 12.0 10455,1 + 12,6 
у т.ч. енергетичного 1470,1 +20,5 7606,7 + 15,6 
коксівного 451,1 -8,9 2848,4 +5,3 
Проведення основних гірничих 
виробок, км 11,2 -13,8 66,7 -0,9 
Обсяг товарної вугільної продук-
ції, млн грн 816,1 +26.4 3977.3 + 19,0 
Ціна 1 т вугільної продукції, грн 662,6 +32,9 577.2 +14,2 
Собівартість 1 т вугільної про- 
дукції, грн 1651,1 +15,2 1452,4 +3,1 
Збитки від випуску товарної ву- 
гільної продукції, млн грн 1217,5 +0,6 6030,4 + 1,0 
Держдотації на покриття збитків, 
млн грн ... ... 5166,1 ... 
Заборгованість щодо виплати за-
робітної плати, млн грн – ... – ... 
Кількість випадків виробничого 
травматизму, чол. 123 -8,9 670 -11,1 
у т.ч. смертельного 4 +300 32 +68,4 
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Важливим фактором відносно благополучного стану вугіль-
ної промисловості було те, що шахтарі не стали активними учасни-
ками політичного протистояння в Донецькому регіоні. Були ви- 
падки нетривалого (на кілька змін) припинення видобутку на окре-
мих шахтах (ім. Скочинського, ім. Абакумова, «Трудівська»,  
«Жовтневий рудник» у м. Донецьку) у зв'язку з участю частини їх 
колективів у протестних акціях, а також із бойовими діями поблизу 
шахт («Жовтневий рудник»). На деяких шахтах мали місце спроби 
захоплення вибухових матеріалів, перекриття шляхів вивезення ву-
гілля, вимоги зміни керівництва вугільних підприємств (Шах-
тарськ, Донецьк). За оцінками керівництва Міненерговугілля це 
призвело до зниження обсягів вуглевидобутку на 10-12%, але це 
були одиничні епізоди. 

І в подальшому, незважаючи на всі перипетії розвитку полі-
тичних й економічних процесів на Донбасі, треба було дотримува-
тися, як мінімум, двох умов сталого функціонування вугільної про-
мисловості: по-перше, безперервність роботи шахт, тому що зу- 
пинка навіть на кілька діб будь-якої шахти призводить, крім прямих 
втрат, до значних додаткових витрат на відновлення гірничих робіт; 
по-друге, своєчасне й у достатніх обсягах державне субсидування 
збиткових підприємств. 

Що стосується перспектив, то вугільна промисловість, насам-
перед її державний сектор, потребували радикальної реструктури-
зації. Слід відзначити, що продуктивність праці в держсекторі га-
лузі перебуває на рівні 40-х років минулого століття (частково через 
погіршення гірничо-геологічних умов) й у 8-10 разів нижче, ніж у 
Росії, Польщі, а виробничий травматизм, навпаки, у кілька разів був 
вище; державне субсидування вуглевидобутку в Україні майже в 
1,5 раза перевищувало фінансування охорони здоров'я і продовжу-
вало стрімко збільшуватися. У такому стані вугільна промисловість 
була важким тягарем для економіки країни та її вугільних регіонів. 

Потрібно було поступово, але неухильно виводити з експлу- 
атації, переважно шляхом консервації, глибокозбиткові шахти, а  
кошти, що вивільнялися на їх дотування, направляти на соціальний 
захист працівників, які звільняються, модернізацію перспективних 
шахт. При цьому бюджетні кошти, які виділяються на фінансування 
вугільної промисловості, доцільно було надавати в розпорядження 
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регіональних органів влади, що могли більш раціонально розподі-
ляти і використовувати їх за такими напрямами: дотування шахт, їх 
модернізація, закриття, соціальні виплати працівникам, які звільня-
ються, створення нових робочих місць тощо, з урахуванням кон- 
кретної соціально-економічної ситуації в шахтарських містах і се-
лищах. 

Проблема профіциту вугілля на внутрішньому ринку, яка ви-
никла в той час, частково вирішувалася у процесі реструктуризації 
галузі. Разом з тим варто було шукати можливості збільшення екс-
порту вугільної продукції за прикладом корпорації ДПЕК, яка в  
I кварталі 2014 р. збільшила експорт на 68%, значно розширивши 
коло країн-імпортерів українського вугілля: Великобританія –  
250 тис. т, Росія – 213, Туреччина – 204, Індія – 106, Марокко – 71, 
Бразилія – 55, США – 49 тис. т. 

На підставі вимог ст. 338 Договору про асоціацію Україна-ЄС 
(Розділ V, гл. 1) Україна повинна здійснити «імплементацію енер-
гетичних стратегій і політик...». У принципі це логічно, але підходи 
провідних європейських країн до понять енергетичної безпеки та її 
орієнтації на використання вітчизняного вугілля кардинально від- 
різняються від вітчизняних. На відміну від України, політика енер-
гетичної безпеки в ЄС формується не за принципами суверенітету, 
а відповідно до групових інтересів співтовариства країн, що склада-
ють союз. Так, якщо у 1980-х роках Німеччина дотримувалася пра-
вила «Енергетична безпека країни неможлива без опори на власне 
вугілля» і стратегічними вважалися найбільш технологічно доско-
налі шахти Рурського басейну, навіть збиткові в експлуатації, то  
згідно із сучасною політикою видобуток кам'яного вугілля в Ні- 
меччині у 2018 р. буде повністю припинено, а шахти – ліквідовано. 
Так було у Франції, Бельгії, Нідерландах. Як девіз перетворень  
можна прийняти вираз британського експерта з вугільної промис-
ловості П. Макіналлі: «Вугілля, видобуток і продаж якого не здатні 
принести прибуток, має залишатися під землею». Хоча Україна  
і розглядає вугілля як енергоносій-гарант енергетичної безпеки й 
енергетичної незалежності, відповідно до положень ст. 339 Дого-
вору (Розділ V, гл. 1) сторони повинні «...надавати відповідну під- 
тримку процесу регуляторних реформ, що включає реструктуриза- 
цію вугільного сектору (енергетичного, коксівного та бурого ву-
гілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності...».  
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Таким чином, на регіональну та українську економіку в ці-
лому накладалися проблеми, пов'язані з реструктуризацією вугіль-
ної галузі та модернізацією теплової енергетики. 

І.4.7. Залізничний транспорт 

Донецька залізниця була найбільшим вантажоперевізником 
«Укрзалізниці» (до 30% обороту). Традиційно основними видами 
вантажу, що перевозила Донецька магістраль, були кам'яне вугілля, 
чорні метали, флюси, кокс, вогнетриви. Тому спад обсягів промис-
лового виробництва та відсутність ринку збуту в гірничо-металур-
гійному комплексі й енергетиці істотною мірою позначалися на ви-
конанні планових показників перевезення вантажів і фінансових ре-
зультатів залізниці. 

У січні-травні 2014 р. Донецька залізниця збільшила вантажо-
перевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 2,9%. За 
даними прес-служби Донецької залізниці, у травні 2014 р. зафіксо-
ване зростання обсягів навантаження таких номенклатур вантажів 
порівняно із травнем 2013 р.: чорних металів – на 29%, вогнетри-
вів – на 16,1, кам'яного вугілля – на 1,1%. При цьому відзначалося 
зниження обсягів навантаження коксу на 10,3% і будівельних ван-
тажів − на 33,8%. Тобто відбувалося масове вивезення раніше виро-
бленого металу зі складів на тлі падіння його виробництва. У 
зв’язку з цим скорочення або припинення вантажних повідомлень, 
зриви та простої навантаження-вивантаження спричиняли значні 
фінансові труднощі. 

Критично складна ситуація склалася з тяговим рухомим скла-
дом – локомотивами. У парку електровозів 87% від їх загальної  
кількості становили локомотиви, середній вік яких перевищував  
50 років при нормативному терміні служби 30 років, а в парку теп-
ловозів при нормативному терміні служби, залежно від серії, 20- 
25 років строк експлуатації становив 30,5 року. Парк вантажних ва-
гонів був зношений на 89%. Фінансувати відновлення тяги за існу- 
ючих умов кредитування без відповідної бюджетної підтримки 
було неможливо. 

У зв'язку з високою зношеністю рухомого складу збільшува-
лася кількість позапланових ремонтів, зростала собівартість ре- 
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монту, що потребувало додаткових витрат. А це той рухомий склад, 
що давав основні доходи, тому що фінансовий стан Донецької залі-
зниці залежав у першу чергу від обсягів вантажних перевезень. За 
рахунок доходів від вантажних перевезень покривалися збитки від 
пасажирських перевезень, відбувалося перехресне субсидування.  
І якщо не обновляти локомотиви і вантажні вагони, то за прогно-
зами Донецької залізниці вже найближчих п'ять років її можливості 
щодо перевезення пасажирів знизились би на 30%, а вантажів –  
і того більше. 

 
 
І.4.8. Мале та середнє підприємництво  
 
Підтримка малого і середнього підприємництва (МСП) має 

бути одним із наріжних каменів державної промислової політики, 
оскільки МСП має значний інноваційний потенціал, високий сту-
пінь гнучкості, стимулює розвиток ініціативи та підприємницьких 
талантів у широкого кола громадян. Напевно, було б категорично 
стверджувати, що малий бізнес – це основа економічного зростання 
загалом, але й недооцінювати його теж неможливо. Слід відзна-
чити, що в таких різних країнах, як США, Японія, Німеччина та Ки-
тай, внесок МСП у ВВП становить від 50 до 57%, у Росії – уже  
близько 17%, а в Україні, за оптимістичними оцінками, – 10-13%. 
За часткою зайнятих в економіці на малий бізнес припадає: у 
США – близько 40%, Німеччині – близько 70%, в Україні – 26-27% 
на малих підприємствах, близько 30% – на середніх. Обсяг реалізо-
ваної продукції (робіт, послуг) в Україні впав з 18% у 2007 р. до 13% 
у 2012 р. на малих підприємствах і з 43% у 2007 р. до 36% – на се-
редніх. Частка реалізованої продукції фізичними особами-підпри- 
ємцями також знизилася з 6,7% у 2008 р. до 5,0% у 2012 р.  

Тобто динаміка розвитку МСП була негативною. Для її подо-
лання необхідне було створення на початковому етапі та за безпо-
середньої участі держави умов для формування розгалуженої ме- 
режі інституціональної та фінансової інфраструктури. Їх завдання – 
надання спеціалізованих інформаційних, консультаційних і посе- 
редницьких послуг у тих сферах, де подібні послуги відсутні або 
слаборозвинені. До нефінансових інститутів належать технопарки, 
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наукові й індустріальні (промислові) парки, бізнес-інкубатори, спе-
ціальні економічні зони, центри трансферу технологій, центри суб-
контрактації, центри розвитку дизайну, центри енергозбереження 
та ін. Такі інститути можуть також відігравати важливу роль у ство-
ренні кластерів – систем горизонтальних зв'язків в економіці (між-
фірмових мереж промислових районів). Серед фінансових інститу-
тів варто виділити в першу чергу створення умов для полегшення 
доступу малого та середнього бізнесу до фінансових джерел і ство-
рення мережі інститутів гарантування та страхування кредитів 
цьому сектору економіки. 

Певна нормативна база для розвитку МСП в Україні вже була 
створена, однак у даному контексті було б варто зосередитися на 
трьох напрямах роботи:  

1) моніторинг і вдосконалення чинного законодавства (стосу-
ється насамперед Господарського, Бюджетного, Податкового  
і Митного кодексів, про державний нагляд (контроль), технічне  
регулювання, ліцензування, спеціальні економічні зони та ін.);  

2) якнайшвидші доробки й ухвалення вже внесених законо-
проектів (зокрема про саморегулівні організації (за умови максима-
льного врахування відповідного модельного закону СНД), лобію-
вання, венчурну діяльність та ін.);  

3) розробка нових законопроектів (про франчайзинг, бізнес-
інкубатори і бізнес-ангелів, гарантування кредитів, біржі об'єктів 
інтелектуальної власності та ін.). 

І.5. Оцінки сценаріїв розвитку Донецької області  

І.5.1. Бюджетно-податкова система 

Сценарій 1. Інерційний базовий сценарій – Донецька область 
у складі унітарної України. 

Позитивним у реалізації цього сценарію є те, що наразі в кра-
їні вже створені механізми взаємодії суб'єктів економічної діяльно- 
сті, органів влади і контролюючих органів у частині акумулювання, 
збору, розподілу й перерозподілу податкових та інших доходів як 
між різними рівнями влади, так і між платниками податків і дер- 
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жавних органів. З моменту набуття Україною незалежності й доте-
пер ці механізми багаторазово уточнювалися й удосконалювалися. 
Зараз вони перебувають у робочому стані, хоча і не бездоганні. Од-
нак головне, що вони вже є та працюють. 

Суть даних механізмів полягає в тому, що основна частина 
податкових надходжень області направляється на формування фі-
нансових ресурсів Державного бюджету України і тільки мала їх  
частина закріплюється безпосередньо за місцевими бюджетами 
(ПДФО, що враховується при розрахунку міжбюджетних транс- 
фертів, плата за землю, місцеві податки та збори). У подальшому 
через систему міжбюджетних трансфертів здійснюється перерозпо-
діл коштів між областями, районами та містами, субсидування, до-
тування, фінансування окремих програм і заходів, за рахунок яких 
у сукупності мінімально необхідні потреби області покриваються 
тільки частково.  

Так, наприклад, доходи бюджету області на кінець 2013 р. 
складали 23,9 млрд грн, при цьому податкові надходження – понад 
11 млрд грн (основні джерела: ПДФО – 8,6 млрд грн і плата за  
землю – 1,3 млрд грн), неподаткові надходження – понад 1 млрд 
грн. При цьому значну частину доходів бюджету області (48%) 
склали офіційні трансферти з держбюджету (дотації та субвенції) – 
усього близько 11,5 млрд грн, у тому числі офіційні трансферти, по-
в'язані з виконанням соціальних зобов'язань держави перед її гро-
мадянами (незалежно від місця перебування) – 5 млрд грн, і дотації 
вирівнювання, пов'язані з особливостями порядку перерозподілу 
коштів між бюджетами, та інші дотації – 6,5 млрд грн. Крім того, 
витрати держави на покриття збитків підприємств добувної галузі 
Донецької області в 2013 р. склали 7,9 млрд грн.  

Недоліки. По-перше, масштабний перерозподіл ресурсів  
і контроль безпосередньо із центру прямо суперечать принципам 
ефективної побудови системи суспільних фінансів на основі вимог 
фіскального федералізму, а саме: повноваження та ресурси мають 
формуватися «знизу вгору» (принцип субсидіарності) і місцеві ор-
гани влади повинні мати можливість мобілізації доходів, якими 
вони вправі самостійно розпоряджатися відповідно до переваг на-
селення (принцип ефективності). Такий стан справ, з одного боку, 
призводить до управлінських помилок, оскільки із центру не можна 
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об'єктивно оцінити реальні потреби всіх численних місцевих  
бюджетів, а з іншого – породжує утриманські настрої на місцях. 

Діючі механізми розподілу та перерозподілу суспільних фі-
нансів через центральні органи управління вже породили хвилю  
різкого невдоволення в суспільстві та усталені уявлення про те, що 
дотовані області несправедливо користуються ресурсами. Посилює 
дану проблему непрозорість формули розподілу обсягу міжбюд- 
жетних трансфертів.    

По-друге, надмірно централізована бюджетно-податкова сис-
тема України має властивість нестабільності. Наприклад, із часу 
прийняття Податкового кодексу України (2010 р.) було ухвалено  
більше 60 законів, що стосуються внесення до нього змін і допов-
нень. Подібна ситуація обумовлює невпевненість платників подат-
ків у завтрашньому дні, впливає на них, а також істотно зменшує 
можливості залучення в Україну та Донецьку область потенційних 
інвесторів. Усе це негативно позначається як на формуванні подат-
кових надходжень, так і на соціально-економічному розвитку об- 
ласті. 

Сценарій 2. Донецька область у складі унітарної держави, але 
при цьому набуває спеціального статусу − режим господарської ді-
яльності з розширеними потрібними економічними повноважен-
нями і можливостями та посиленою відповідальністю за самостійне 
вирішення  проблем регіону. 

Реалізація даного сценарію регіоналізації (децентралізації) 
має спричинити реформу бюджетно-податкової системи – форму-
вання нової децентралізованої та відповідно більш автономної бю-
джетно-податкової політики в рамках унітарної країни і новий роз-
поділ повноважень та податків між центром і регіонами; надання 
області більших повноважень у частині самостійного розпо- 
рядження одержуваними на її території фінансовими ресурсами. Зо-
крема, можна було б запропонувати закріпити за бюджетом області:  

25% податку на прибуток підприємств, підвищуючи тим са-
мим зацікавленість місцевих органів влади у фінансових результа-
тах діяльності господарюючих суб'єктів (+ ≈ 2 млрд грн); 

50% акцизів; 
податок на нерухоме майно (100% у розпорядження бюджетів 

базового рівня); 
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100% екологічного податку (з розподілом між місцевими  
бюджетами базового рівня та надбудовними – районними й облас-
ним – у пропорції 50% на 50%) і 100% місцевої екологічної над- 
бавки1. 

Даний сценарій є оптимальним за критерієм обсягів бюджету. 
Доходи бюджету області можуть скласти до 26 млрд грн (при збе-
реженні трендових обсягів міжбюджетних трансфертів), а загальна 
сума податкових надходжень – до 13 млрд грн. 

Загальнодержавні податки, встановлені законодавством Ук-
раїни (податок на прибуток (75%), ПДВ (100%), акцизи (50%) та 
ін.), як і раніше, використовуватимуться для фінансового вирівню-
вання за формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, 
але тільки між областями. Повноваження і ресурси для фінансового 
вирівнювання між районами та містами області варто надати регіо-
нальним органам влади, краще обізнаним про ситуацію на місцях. 

Позитивні наслідки. Органи місцевого самоврядування бу-
дуть мати право, у рамках національної економічної політики, на 
одержання достатніх власних коштів, якими вони зможуть вільно 
розпоряджатися при здійсненні своїх функцій, а їх фінансові ресур-
си стануть більш співрозмірними наданим їм конституцією повно-
важенням. Це сприятиме реалізації вимог Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, ратифікованої Законом України № 452/ 97-
ВР від 15.07.1997 р.  

Можливою стане побудова бюджетно-податкової системи в 
кращій відповідності до принципів фіскального федералізму – 
більш ефективного використання суспільних ресурсів на основі  
ув'язки інтересів тих, хто оплачує ці ресурси, тих, хто ними корис-
тується, і тих, хто приймає відповідні рішення. Спеціальний статус 
області дозволить самостійно розпоряджатися збільшеними влас-
ними коштами та приймати рішення про форми і способи організа-
ції виконання покладених функцій, керуючись конкретними умо-
вами. 

                                                   
1 Пропонується надати право органам місцевого самоврядування вста-

новлювати та стягувати місцеву екологічну надбавку за перевищення розміру 
викидів і скидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними дже-
релами забруднень у конкретній області над загальнодержавним рівнем, зали-
шаючи всі надходження від надбавки в бюджетах базового рівня. 
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Негативні наслідки. Реформування бюджетно-податкової си-
стеми потребуватиме внесення істотних змін до чинного законодав-
ства. При цьому надання більшої економічної самостійності регіону 
неминуче буде пов'язане з підвищенням його відповідальності за ре-
зультати діяльності та проблеми міжбюджетного вирівнювання все-
редині Донецької області. Особливої уваги потребуватимуть збит-
кові (дотаційні) вугледобувні підприємства, витрати на утримання 
яких (у випадку якщо на область будуть покладені функції щодо ви-
рішення проблем ПЕК) можуть призвести до суттєвих змін у  
бюджеті області, подальших проблем із фінансуванням і функціо-
нуванням ПЕК регіону, наростання соціальних проблем тощо. 

І.5.2. Банківська система 

У доконфліктний період у Донецькій області функціонувала 
потужна й розгалужена система банківських установ: 10 банків – 
юридичних осіб, зареєстрованих на території області, 18 філій бан-
ків, 1185 безбалансових відділень і філій банків області, 463 безба-
лансових відділення й філії банків інших областей. Ресурсна база 
банків області становила 65186,8 млн грн, з яких 44,4% – кошти в 
національній валюті. Депозитні вкладення в банківській системі об-
ласті становили 54309,7 млн грн, з яких 65,2% – депозити насе-
лення, їх питома вага в загальному обсязі депозитів по Україні – 
9,7%. Кредитний портфель банків області склав 52835,0 млн грн, з 
яких 74,9% – кредити суб'єктам господарювання, їх питома вага в 
загальному обсязі кредитів по Україні – 6,3%. Фінансовий результат 
діяльності банків області склав 1097,1 млн грн.  

Основними негативними факторами, які гальмували нарощу-
вання обсягів кредитування банками промислового сектору регіону, 
були такі: недостатній рівень капіталізації банківського сектору; 
погіршення якості активів банків через наявність порівняно великої 
частки проблемних кредитів, високий рівень ризиків, пов'язаних із 
кредитуванням малих і середніх підприємств, що обумовлено низь- 
кими кредитоспроможністю та фінансовою стійкістю цих підпри-
ємств; нестабільність валютно-курсової динаміки; високі інфля-
ційні ризики в Україні, що призводить, з одного боку, до необхід-
ності компенсації цих ризиків банками шляхом підвищення про- 
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центних ставок по кредитах і формування додаткових резервів на 
покриття можливих втрат, а з іншого – до невизначеності щодо мо-
жливостей погашення заборгованості підприємствами. 

Функціонування області у складі України з наданням області 
спеціального статусу передбачає надання особливого режиму гос-
подарської діяльності підприємствам: створення спеціальних еко-
номічних зон, територій пріоритетного розвитку тощо. Для цього 
потрібні особливий режим кредитування для малого і середнього 
бізнесу, забезпечення експортно-імпортних операцій, фінансова 
підтримка пріоритетних галузей і виробництв. А виходячи із світо-
вого досвіду розвитку територій доцільним було б і створення ре- 
гіонального банку розвитку, що забезпечувало б статус Донбасу як 
регіонального фінансового центру для залучення іноземних інвес-
тицій, фінансування пріоритетних напрямів економічного розвитку. 

Незалежно від варіантів розвитку банківської системи регіону 
рано або пізно доведеться вирішувати проблему інтеграції вітчиз-
няного банківського сектору у світову фінансову систему, що по- 
требуватиме поступового введення вимог Базеля-III для приведення 
банківського регулювання й нагляду у відповідність до міжнарод-
них стандартів.  

Цей процес має передбачати комплексну підготовчу роботу з 
боку центрального банку, а саме: внесення змін до нормативно-пра-
вової бази, удосконалення та зміну принципів регулювання й на-
гляду, розробку методичних основ оцінки ефективності Базеля-III, 
ризикованості вітчизняної банківської системи.  

Головна проблема Базеля-III для українських банків поляга-
тиме в нових вимогах до управління ризиком ліквідності. Варто очі-
кувати посилення вимог до портфеля активів і відповідно до пози-
чальників банків, що спричинить підвищення процентних ставок  
й обмеження доступу промислових підприємств до кредитів. 

 
 
І.5.3. Інноваційна діяльність Донецької області в умовах 

подальшої регіоналізації 
 
Інноваційна діяльність є складно передбачуваним, витратним 

за часом, найчастіше дорогим і завжди ризикованим процесом. 
Вона потребує тривалого співробітництва між різними суб'єктами з 
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можливостями додаткових інтелектуальних і фінансових витрат. 
Тому цілком закономірно, що у підприємств виникає об'єктивний 
опір інноваціям, подолати який у змозі лише грамотна, послідовна 
та комплексна державна політика.  

Від того, чи здатна держава створити ефективні умови для  
розвитку конкурентного ринкового середовища, як основної рушій-
ної сили інновацій, та інші рамкові засади для підвищення іннова-
ційної активності суб'єктів господарювання, залежить перспектива 
інноваційного розвитку країни. У період економічних криз і масш-
табних реформ роль і функції держави ускладнюються. З одного 
боку, перед урядом постає завдання підтримати наукову й іннова-
ційну діяльність як сферу, що забезпечує економічний розвиток 
країни, з іншого – держава має сприяти адаптації учасників іннова-
ційних процесів до нових економічних умов.  

Особливої значущості процеси інноваційних перетворень на-
бувають для промислових регіонів в умовах необхідності якнай- 
швидшого вирішення ними важливих стратегічних завдань, пов'я-
заних із відновленням техніко-технологічної бази промислового 
комплексу та розширенням на її основі масштабів виробництва го-
тової кінцевої продукції з високою доданою вартістю; забезпечен-
ням збалансованого промислового, соціального й екологічного роз-
витку; реструктуризацією соціальної інфраструктури; зміцненням 
їх ділового іміджу.  

Донецька область була однією з найбільш промислово розви-
нених областей України, мала потужний промисловий і науково- 
технічний потенціал, високу концентрацію компетентних фахівців 
і виробничих потужностей. Це обумовлювало велике значення об-
ласті в українській економіці. Так, Донецьким регіоном виробля-
лось 11,7% ВРП України, більше чверті (25,7%) продукції добувної 
та майже п'ята частина (18,6%) продукції переробної промислово-
сті1. Питома вага реалізованої областю промислової продукції (то-
варів, послуг) у загальнодержавному обсязі становила 18,5%2.  

1 Валовий регіональний продукт за 2012 рік: стат. зб. – К., 2014. – С. 17, 
45.  

2 Експрес-випуск Державної служби статистики України «Обсяг реалі-
зованої промислової продукції за січень-грудень 2013 року та індекс обороту 
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Разом з тим виробничі потужності базових галузей промисло-
вості регіону були здебільшого фізично зношеними та морально за-
старілими (за період 2000-2010 рр. знос основних засобів у Донець-
кій області збільшився на 19,4% – з 45,1 до 64,5%)1, практично ви-
черпані основні види природних ресурсів, на базі яких традиційно 
розвивалася регіональна промисловість. Тому іншого шляху, крім 
інноваційного, у підприємств області не було.  

Однак істотних успіхів у формуванні сприятливого іннова-
ційного клімату в області досягти не вдалося. Разом з іншими регі-
онами Донецька область характеризувалася низькою інноваційною 
активністю підприємств. Якщо в Україні в цілому інноваційну дія-
льність здійснювали 16,8% промислових підприємств, то в Донець-
кій області – 10,5%. Питома вага промислових підприємств області, 
що впроваджують інновації, нижче середнього значення по Україні 
на 3,3% (табл. І.11). Це пояснюється особливістю галузевої струк-
тури економіки Донецького регіону, у якій переважали галузі з ни-
зькою інноваційною сприйнятливістю. Технології гірничодобувної 
та металургійної галузей є відносно стабільними, а їх продукція – 
однотипною та нерізноманітною.  

Крім того, глибинні причини проблеми слабкої інноваційної 
сприйнятливості економіки Донецького регіону (як і національної 
економіки в цілому) полягали в моделі ведення господарства, що 
була вибрана, орієнтованої на підпорядкування політики економіч-
ної трансформації країни не національним інтересам, а вигоді вузь-
кого кола суб'єктів господарювання, наближених до влади. Така мо-
дель орієнтувала підприємства на одержання прибутку не за раху-
нок інвестицій в інноваційну діяльність, а шляхом одержання над-
доходів від експорту сировини й використання дешевої робочої 
сили. Наслідком цього стало індиферентне ставлення нових власни-
ків підприємств до науки й інновацій, ослаблення зв'язків наукової 
сфери із промисловістю, використання застарілих ресурсо- та енер-
гоємних технологій виробництва.  

 

                                                   
(реалізації) в Україні» №57/0/03.1вн-14 від 30.01.2014 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

1 Статистичний щорічник України за 2012 р. / Державна служба ста- 
тистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держаналітінформ, 2013. – 
С. 90.  
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Таблиця І.11 
Динаміка показників інноваційної діяльності  

промислових підприємств України та Донецької області1 
2005 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6
Кількість інноваційно активних підприємств, од. 

Україна 1193 1462 1679 1758 1715 
Донецька область 77 86 85 91 85 

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості  
промислових підприємств, % 

Україна 11,9 13,8 16,2 17,4 16,8 
Донецька область 9,8 10,6 10,6 11,8 10,5 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн 
Україна 24995,4 33697,6 42386,7 36157,7 35891,6 
Донецька область 4935,5 3651,8 5049,2 4975,0 6130,8 
Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції, %  
Україна 6,5 3,8 3,8 3,3 3,3 
Донецька область 5,8 1,9 2,1 2,2 3,0 

Питома вага підприємств, що впроваджують інновації, % 
Україна 8,2 11,5 12,8 13,6 13,6 
Донецька область 6,7 9,3 9,5 10,9 10,3 

Упроваджено нових технологічних процесів 
Україна 1808 2043 2510 2188 1576 
Донецька область 90 70 79 71 58 

у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих 
Україна 690 479 517 554 502 
Донецька область 43 42 33 37 28 

1 Розраховано за: Експрес-випуск Державної служби статистики Укра-
їни «Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році» 
№131/0/05.3вн-14 від 14.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. 
зб. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2013. – 
С. 163, 165, 217, 218; Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. – 
К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – С. 185, 
186, 188, 241; Наукова та інноваційна діяльність (1990-2013 рр.): Матеріали 
Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим до- 
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; Наука та інновації. Інноваційна активність. 
Упровадження інновацій на промислових підприємствах: Матеріали Голов-
ного управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://donetskstat.gov.ua/.  
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Закінчення табл. І.11 
1 2 3 4 5 6 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань 
Україна 3152 2408 3238 3403 3138 
Донецька область 172 124 143 171 230 

із них нових видів техніки  
Україна 657 663 897 942 809 
Донецька область 68 41 46 59 56 

 
Тому не дивно, що інноваційна діяльність підприємств об- 

ласті здійснювалася переважно за рахунок придбання устаткування, 
про що свідчить структура загальних інноваційних витрат, у якій 
переважають витрати на придбання машин, устаткування та про- 
грамного забезпечення, у тому числі зарубіжного, яке в деяких ви-
падках характеризується відносно низькою ціною та високою  
якістю порівняно з вітчизняними аналогами.  

Тим часом позитивною тенденцією тих років стало збіль-
шення витрат промислових підприємств області на дослідження й 
розробки: на 5,8% у 2013 р. порівняно з 2012 р. і на 10,2% відносно 
2011 р. Обсяги реалізованої інноваційної продукції також зросли як 
в абсолютному значенні – в 1,7 раза порівняно з 2010 р. (у 2013 р. 
цей показник був максимальним серед усіх регіонів України1), так  
і у відносному вираженні стосовно загального обсягу реалізованої 
промислової продукції (рис. І.2). Зростала протягом 2010-2013 рр.  
і кількість освоєних інноваційних видів продукції: темп приросту 
склав 85,5%.  

Наведені показники свідчать про можливий значний потен-
ціал Донецької області в побудові ефективної конкурентоспромож-
ної регіональної економіки, забезпеченні її наукомісткої, інновацій-
ної орієнтації.  

Разом з тим створення умов для реалізації Донецьким регіо-
ном свого інноваційного потенціалу був складним завданням для 
країни, вирішення якого не може бути забезпечене лише зусиллями 
державного центру та його органів управління. Тут необхідна була 

                                                   
1 Експрес-випуск Державної служби статистики України «Інноваційна 

діяльність промислових підприємств у 2013 році» №131/0/05.3вн-14 від 
14.04.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 
gov.ua/.  
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б більша зацікавленість органів регіональної влади, самостійність  
і відповідальність яких мають бути підвищені, а додаткові повнова-
ження надані з метою формування сприятливого регіонального еко-
номічного простору для всіх видів господарської діяльності, залу-
чення інвестицій і людських ресурсів, генерації та просування інно-
вацій відповідно до ринкового попиту.  

Рис. І.2. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами іннова-
ційної діяльності промислових підприємств Донецької області, % 1 

Очевидно, що перерозподіл ряду повноважень (децентраліза-
ція) від центральних до регіональних органів влади та місцевого са-
моврядування є однією з необхідних умов реалізації процесів інно- 
ваційної модернізації промисловості, обумовлених як подіями, що 
відбуваються в Україні, так і поглибленням процесів глобалізації та 
лібералізації міжнародної торгівлі, коли поступово національні  
кордони «стираються», підприємства одержують усе більше сво-
боди в переміщенні виробничої діяльності по всьому світу й розмі-
щенні різних частин виробничого процесу там, де є локальні конку-
рентні переваги. При цьому природні ресурси втрачають свою ви-
няткову роль як ключового чинника економічного зростання, по- 

1 Розраховано за: Наука та інновації. Інноваційна активність: Матеріали 
Головного управління статистики у Донецькій області [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/. 
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ступаючись місцем висококваліфікованим людським ресурсам,  
розвинутій інфраструктурі й ефективним інститутам.  

Саме розвиток територіальної організації влади зі збалансо-
ваною тріадою «повноваження – ресурси – відповідальність» дозво-
лить створити кращі умови в області для ефективної реалізації про-
цесів інноваційної модернізації промисловості, подолання індифе-
рентності господарюючих суб'єктів до науки й інновацій.  

Основні пропозиції в цій площині можна звести до такого.  
1. Оскільки Бюджетним кодексом України (БКУ) не передба-

чено в місцевих бюджетах такого напряму витрат, як фінансування 
інноваційної діяльності, а бюджет розвитку місцевих бюджетів  
(ст. 71 БКУ), за рахунок коштів якого має фінансуватися іннова-
ційна діяльність на регіональному рівні, у першу чергу, направля-
ється на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури території, 
то необхідно внести зміни до БКУ й передбачити як обов'язковий 
напрям витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів стимулю-
вання інноваційної діяльності на регіональному рівні шляхом за- 
кріплення фіксованого джерела витрат на такі цілі за рахунок, на-
приклад, визначеного відсотка з надходжень від податку на прибу-
ток підприємств.  

2. Наділити повноваженнями місцеву владу із закріпленням 
за нею додаткових дохідних джерел за напрямами:  

подолання структурного консерватизму та певного традиці- 
візму економіки області, модернізації промислового комплексу га-
лузей (видів діяльності) на новій технологічній основі з одночасним 
розвитком проривних виробництв – нано-, біо-, когнітивних та ін-
формаційно-комунікаційних технологій;  

стимулювання інтеграції галузей машинобудування з фунда-
ментальною та прикладною наукою з метою виробництва високо- 
технологічних машинних засобів виробництва, які будуть викорис-
тані в переробній промисловості для одержання готової кінцевої 
продукції з високою доданою вартістю;  

забезпечення прискореної структурної перебудови галузей 
машинобудування, відновлення основних виробничих фондів із ме-
тою створення прогресивної матеріально-технічної основи для пе-
реоснащення інших галузей промисловості сучасними наукоміст-
кими технологіями;  
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розвитку регіональної інноваційної системи і відповідної 
інноваційної інфраструктури – мережі технологічних, наукових й 
індустріальних парків для ефективного об'єднання зусиль місцевої 
влади, представників промисловості, наукових, освітніх кіл і гро-
мадськості в напрямі розвитку інноваційно сприйнятливої регіона-
льної економіки;  

формування в області одного або декількох промислових та 
інноваційних кластерів, здатних забезпечити більш повне й ефек- 
тивне використання природних ресурсів, інфраструктури, науко-
вого, виробничого та кадрового потенціалу території, зниження  
транзакційних і транспортних витрат при виробництві інноваційної 
продукції;  

забезпечення сталого (соціо-еколого-економічного) розвитку 
області на основі визначення пріоритетних видів економічної діяль-
ності та потенціалу розвитку – точок економічного зростання та ди-
версифікованості.  

3. Одним із першорядних завдань інноваційного відновлення
промисловості області мають стати екологізація виробництва, оздо-
ровлення екологічної ситуації шляхом зниження антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище та здійснення послідов-
ної екологічної політики, поліпшення якості навколишнього сере-
довища та вирішення проблеми поводження з відходами виробни- 
цтва та споживання. Для цього необхідно впроваджувати економі-
чно обґрунтовані, технічно й технологічно досконалі ресурсо- й 
енергозберігаючі, маловідходні технології; вводити в експлуатацію 
високоефективні очисні споруди; розвивати нетрадиційні та понов-
лювані джерела енергії. 

4. Науковим організаціям та університетам області необхідно
фокусуватися в конкретних сферах знань, де вони можуть стабільно 
втримувати лідируючі позиції. Наука й освіта повинні мати індуст-
ріальний орієнтир і прагнути повною мірою подолати проблему 
«замкнутого мислення», коли окремі відділи, факультети та їх спів-
робітники «живуть власним життям» і недостатньо взаємодіють 
один з одним, з представниками виробничих структур. У результаті 
вони не одержують тієї користі, яку б принесло їм співробітництво.  

5. З урахуванням низької ефективності діючої системи управ-
ління інноваційним розвитком необхідно:  
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підвищити рівень вертикальної та горизонтальної координа-
ції міжвідомчих взаємодій, узгодити роботу міністерств і відомств 
з органами місцевого самоврядування, у тому числі шляхом удоско-
налення законодавства для запобігання можливості його неодно- 
значного використання;  

забезпечити прозорість діяльності органів державного управ-
ління на всіх рівнях, обов'язкову відповідальність представників 
влади за власні дії та прийняті рішення, перманентне (а не епізо- 
дичне і формальне) залучення наукового співтовариства, бізнес-
структур і громадських організацій до розробки й оцінки відповід-
них владних ініціатив;  

ввести функцію моніторингу реалізації державних рішень, 
передбачити «зворотний зв'язок» із суб'єктами, на яких спрямована 
дія органів влади, результатом чого має бути інформація про стан 
інноваційної сфери області, що надає можливість здійснювати  
оцінку й коригування прийнятих рішень.  

Вищенаведені заходи дозволили б сформувати повноцінну 
регіональну складову державної науково-технічної та інноваційної 
політики, підвищити ініціативу регіональних та місцевих органів 
влади і забезпечити саморозвиток області.  

 
 
І.5.4. Природоохоронна діяльність у Донецькому регіоні 
 

І.5.4.1. Стан природоохоронної роботи в області 
 
Донецька область належить до найбільш забруднених регіо-

нів України. У першу чергу це пов'язано зі значною концентрацією 
промислових підприємств із застарілими технологіями. 

Згідно з офіційними статистичними даними України в 2013 р. 
від підприємств у повітряний басейн країни надійшло 4,3 млн т за-
бруднюючих речовин. При цьому дві третини викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел припадає на До-
нецьку, Дніпропетровську і Луганську області (рис. І.3).   

За обсягами техногенного водообігу протягом 2000-2012 рр. 
на Донецьку область припадало майже 14% від загального водоспо-
живання в країні та 17,5% від загального водовідведення. У Доне- 
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цькій області обсяги використання оборотної та послідовно (повто-
рно) використаної води становили 7,7 млрд м3, скидання забрудне-
них стічних вод у навколишнє середовище – 558 млн м3. Рівень за-
брудненого скидання в загальному водовідведенні становив 39,4%. 
Крім того, на території Донецької області зберігається майже  
3 млрд т відходів.  

Рис. І.3. Динаміка техногенного навантаження на атмосферне  
повітря найбільш індустріально орієнтованих областей України 

Таким чином, Донецька область перебувала під значним 
впливом антропотехногенного навантаження. Це пов'язано з низь-
кою ефективністю екологічної політики держави, що неповною мі-
рою сприяло розвитку ресурсозберігаючих технологій та еко-інно-
ваційної діяльності. Підписання Україною Угоди про асоціацію з 
ЄС передбачає посилення екологічних вимог до вітчизняних ви- 
робників, на що необхідні істотні інвестиційні ресурси для модер-
нізації виробництва. Однак конфліктні події на сході країни знач-
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ною мірою погіршили динаміку економічного стану Донецької об-
ласті. Таке значне погіршення фінансово-економічного стану під- 
приємств області негативно позначилось не тільки на їх інвестицій-
ній діяльності, але і на забезпеченні природоохоронної діяльності, 
бо витрати на неї у складних умовах скорочуються вітчизняними 
підприємствами одними з перших. 

І.5.4.2. Розподіл фінансових потоків від екологічних  
платежів 

Інерційний сценарій (Донецька область у складі унітарної 
України). Відповідно до Податкового кодексу України1 до еколо- 
гічних платежів належать: екологічний податок; плата за користу-
вання надрами; плата за землю; збір за спеціальне використання 
води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів.  

Відповідно до інерційного сценарію всі фінансові потоки від 
екологічних платежів, що стягуються в Донецькій області, вико- 
ристовуються за напрямами2, передбаченими Бюджетним кодексом 
України.  

1. Екологічний податок:
а) у спеціальний фонд державного бюджету з 2014 р. надхо-

дили 65 відсотків, із них 50 відсотків із направленням на фінансове 
забезпечення винятково цільових проектів екологічної модернізації 
підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку в 
порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;  

б) у спеціальний фонд місцевих бюджетів з 2014 р. надходили 
35 відсотків, у тому числі: у сільські, селищні, міські бюджети – 
25 відсотків, обласні бюджети й бюджет АР Крим – 10 відсотків, 
бюджети міст Києва та Севастополя – 35 відсотків. 

1 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний 
вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. – (Зі змін.). 

2 Крім екологічного податку, що стягується за утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені) та / або тимчасове зберігання радіоак-
тивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами лі-
цензії термін, не підлягає розподілу та виступає джерелом формування спеці-
ального фонду Державного бюджету України. 
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2. Плата за користування надрами:
а) 50 відсотків плати за користування надрами для видобутку 

корисних копалин загальнодержавного значення є доходом Дер- 
жавного бюджету України (крім плати за користування надрами для 
видобутку нафти, природного газу й газового конденсату, що зара-
ховується в загальний фонд державного бюджету в повному обсязі);  

б) 50 відсотків плати за користування надрами для видобутку 
корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за ко-
ристування надрами для видобутку нафти, природного газу й газо-
вого конденсату) є доходами бюджету обласних і районних бюдже-
тів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс-
фертів;  

в) плата за користування надрами для видобутку корисних ко-
палин місцевого значення та плата за користування надрами з ме-
тою, не пов'язаною з видобутком корисних копалин, є доходами  
місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу  
міжбюджетних трансфертів, і зараховується в бюджети місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) від-
повідних природних ресурсів. 

3. Плата за землю:
а) плата за землю, що зараховується в бюджети місцевого са-

моврядування, входить до складу доходів місцевих бюджетів, які не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.  

4. Збір за спеціальне використання води:
а) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім 

збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого 
значення) є доходами Державного бюджету України;  

б) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім 
збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого 
значення), зачислюваних у обласні бюджети користувачами води за 
місцем її забору, входять до складу доходів бюджету обласних  
і районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу між-
бюджетних трансфертів;  

в) збір за спеціальне використання води водних об'єктів міс-
цевого значення входить до складу доходів місцевих бюджетів, які 
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфер-
тів, і зараховується в бюджети місцевого самоврядування за місцем 
податкової реєстрації платника збору. 



Розділ І 

86 

5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів:
а) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ре-

сурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування, є доходами Державного бюджету України;  

б) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ре-
сурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування, що входять до складу доходів обласних і районних 
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів;  

в) збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині дере-
вини, заготовленої в порядку рубок головного користування) вхо-
дить до складу доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і зараховується в 
бюджети місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем 
розташування) відповідних природних ресурсів.  

Відповідно до цього сценарію, враховуючи складну соціа-
льно-економічну ситуацію в регіоні, обсяги екологічних платежів 
значно скоротились. Це спричинило істотне погіршення екологіч-
ного стану Донецької області. Незважаючи на зменшення техноген-
ного навантаження промисловими підприємствами на атмосферне 
повітря та водні об'єкти (у зв'язку зі згортанням промислового ви-
робництва), здійснювалось накопичення відходів. Крім того, відсу-
тність коштів на модернізацію та відновлення значною мірою по- 
гіршила ефективність існуючих очисних споруд. Державна підтри-
мка цієї сфери також була ускладнена у зв'язку зі зменшенням об-
сягів екологічних платежів. 

Донецька область зі спеціальним статусом. У даному сце-
нарії обґрунтованим є припущення, що Донецькій області буде на-
даний статус, подібний до того, що діяв відповідно до Бюджетного 
кодексу України в АР Крим. У даному сценарії, на відміну від інер-
ційного, за аналогією до ст. 671 Бюджетного кодексу України еко-
логічні платежі, які мають надходити в Державний бюджет Укра-
їни, надходитимуть в обласний бюджет Донецької області.  

1. Екологічний податок:
65 відсотків, які мають направлятися у спеціальний фонд дер-

жавного бюджету, надходитимуть у спеціальний фонд обласного 
бюджету Донецької області.  
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2. Плата за користування надрами:
50 відсотків плати за користування надрами для видобутку 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за ко-
ристування надрами для видобутку нафти, природного газу й газо-
вого конденсату, що зараховується в загальний фонд державного 
бюджету в повному обсязі) надходитиме в обласний бюджет Доне-
цької області.  

3. Збір за спеціальне використання води:
50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім 

збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого 
значення), які мають направлятися в Державний бюджет України, 
надходитимуть в обласний бюджет Донецької області.  

4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів:
50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресур-

сів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного ко-
ристування, замість Державного бюджету України надходитимуть 
в обласний бюджет Донецької області.  

Таким чином, цей сценарій, на відміну від інерційного, знач-
ною мірою збільшив би обсяги коштів, що залишаються в облас-
ному бюджеті. Реалізація Концепції реформування податкової сис-
теми, запропонованої Кабінетом Міністрів України, передбачала 
перенесення податкового навантаження з праці та капіталу на спо-
живання, ресурсні й екологічні платежі. Це також дозволило б під-
вищити надходження екологічних платежів в обласний бюджет. 
Одержані додаткові кошти могли бути спрямовані на підтримку  
вітчизняних виробників для модернізації виробництва з урахуван-
ням екологічних вимог договору про Асоціацію між Україною  
та ЄС. 

І.5.5. Прогнозні оцінки окремих сфер діяльності  
Донецької області 

Особливості інерційного сценарію соціально-економічного 
розвитку Донецької області наведено в додатку А. 

Як відзначено вище, особливістю цього сценарію є нероз- 
ривна «реалізація долі», уготованої Україні в цілому. Макроеконо-
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мічні прогнози на 2014 р. були невтішними (за даними МВФ і Сві-
тового банку падіння ВВП в Україні повинно було складати  5%, 
однак цей прогноз уже раніше не раз переглядався вбік погіршення 
(називалося 7%). З урахуванням цього можна очікувати проблеми 
як для бізнесу, так і для населення (табл. І.12, І.13). Головними за-
грозами для бізнесу були посилення конкуренції з боку країн ЄС й 
одночасна часткова або повна втрата ринків Росії та країн, що вхо-
дять у Євразійський економічний союз. З огляду на негативний ін-
вестиційний клімат, украй малою була ймовірність залучення  
реальних інвестицій, здатних принести Донбасу сучасні техноло- 
гічні рішення та скоротити відставання в цьому плані від еконо- 
мічно розвинених країн. Реальні доходи населення падали через 
зростання безробіття та збільшення інфляції. З урахуванням полі-
тики щодо скорочення витрат державного бюджету можна було 
припустити тривалу стагнацію економіки України, аналогічну про-
цесам у Греції протягом 2008-2013 рр. 

 
Таблиця І.12 

Основні прогнозні гіпотези соціально-економічного розвитку  
Донецької області   

Група / показник 
Припущення ⃰ 

1-2 роки 
Припущення ⃰  

3-5 років 
1 2 3 

Макропоказники 
1. ВРП ↓ ? 
2. Обсяг промислового виробництва ↓ ? 
3. Курс гривні ↓ ? 
4. Інфляція ↑ ? 

Населення 
1. Доходи (купівельна спроможність) ↓ ? 
2. Безробіття ↑ ? 
3. Диференціація населення за доходами ↑ ? 

Бізнес 
1. Бізнес-клімат: 
ставки по кредитах комерційних банків ↑ ? 

вимоги до позичальників 
залишаться  
високими  

дисконтна ставка НБУ  ↑ ? 
2. Попит з боку населення  ↓ ? 
3. Попит з боку держави ↓ ? 
4. ПІІ ↓ ? 
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Закінчення табл. І.12 
1 2 3

Держава 
Дохідна частина державного бюджету ↓ ?
Видаткова частина державного бюджету ↓ ?

Регіон 
Дохідна частина обласного бюджету ↓ ?
Видаткова частина обласного бюджету ↓ ?

⃰ ↑ – зростання, ↓ – падіння, ? – сумнів. 

Таблиця І.13 
Опис основних прогнозних гіпотез соціально-економічного  

розвитку Донецької області  на 1-2 роки 
Зацікавлені сторони Можливості Загрози 

1 2 3
1. Бізнес 1. Відновлення зруйно-

ваних воєнними діями 
інфраструктурних, жит-
лових об'єктів і підпри-
ємств. 

1. Приплив іноземних інвестицій
є вкрай малоймовірним. Погір-
шення макроекономічної ситуації 
може призвести до зниження су-
веренного рейтингу України, 
який привласнюється міжнарод-
ними рейтинговими агентствами,

2. Подальше ослаблення 
гривні спричинить збіль-
шення експортного по-
тенціалу регіону. 
3. Зниження вартості ро-
бочої сили. 
4. Зниження бар'єрів для 
входження на ринок че-
рез різке зростання про-
позиції орендних площ, 
зниження вартості робо-
чої сили, банкрутство 
підприємців, які раніше 
працювали в цьому біз-
несі. 
5. Зростання кількості 
замовлень по лінії ВПК 

що не тільки відверне потенцій-
них інвесторів, але і збільшить ва-
ртість зовнішніх позик. 
2. Неможливість здійснити мо-
дернізацію економіки і, як наслі-
док, посилення технологічного 
відставання від економічно розви-
нених країн.  
3. Зниження обсягів експорту до
Росії, що обумовлено загрозою 
збільшення ввізних мит для укра-
їнських товарів з 0 до 7% (у рам-
ках договірних відносин по ВТО), 
а також ескалацією «торговель-
них воєн» між Росією та Украї-
ною. 
4. Зниження внутрішнього спожи-
вчого попиту (аналогічно ситуації 
у Греції в 2008- 2013 рр. у рамках 
виконання рекомендацій МВФ). 
5. Зниження попиту з боку дер-
жави 
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Продовження табл. І.13 
1 2 3 

2. Населення Децентралізація у ви-
гляді переходу від при-
значення керівників ре-
гіонів і районів главою 
держави до їх обрання 
населенням регіону/рай-
ону або їх представників 
підвищить рівень при-
четності населення до 
соціально-економічних 
процесів 

1. Передбачається падіння рівня 
життя й підвищення рівня бідно-
сті, що обумовлено значним під-
вищенням розміру комунальних 
платежів на тлі зниження реаль-
них доходів. Збільшення платежів 
викликане вимогами МВФ, а та-
кож найбільш імовірним підви-
щенням ціни на імпортований 
природний газ, що може скласти 
від 385 до 450 дол. за тисячу кубо-
метрів. 
2. Скорочення прошарку серед-
нього класу через зниження дохо-
дів населення, підвищення рівня 
безробіття, високі ставки спожив-
чих і комерційних кредитів, та-
кож фактичне припинення креди-
тування малого бізнесу. 
3. Зниження можливостей одер-
жання іпотечних кредитів. 

 
 

4. Зниження курсу гривні, тобто 
зменшення купівельної спромож-
ності населення регіону відносно 
імпортних товарів і послуг, через 
погіршення і так від’ємного са-
льдо зовнішньоторговельного ба-
лансу України. 
5. Оскільки в умовах кризи ро-
боту в останню чергу втрачають 
висококваліфіковані співробіт-
ники та керівний персонал, на тлі 
зростання безробіття і неповної 
зайнятості можна очікувати поси-
лення матеріального розшару-
вання суспільства 

3. Центральна 
влада 

Концентрація владних 
повноважень для ціле-
спрямованого переосна-
щення економіки регі-
ону до рівня V і VІ тех-
нологічних укладів як 
домінуючих  
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Закінчення табл. І.13 
1 2 3

4. Регіональна
влада 

Розширення ресурсів мі-
сцевих бюджетів дозво-
ляє більш адекватно й 
оперативно вирішувати 
локальні проблеми 

У випадку продовження бойових дій або переростання їх у 
хронічну фазу у вигляді позиційного протистояння очікувалися на-
слідки, негативні для всіх сторін, зацікавлених у розвитку регіону.  

1. Бізнес-клімат погіршуватиметься не тільки на тлі загально-
національних економічних проблем, але і як результат прямої за-
грози життю та здоров'ю працівників і роботодавців, а також війсь-
кових ризиків при постачанні, виробництві та реалізації готової 
продукції.  

2. Реалізація владних повноважень на національному і регіо-
нальному рівнях обмежена та неповна.  

3. Купівельна спроможність і якість послуг, що надаються на-
селенню, погіршуватимуться і в подальшому. 

Кожна територія характеризується властивими їй можли- 
востями та зумовленими ними перевагами. Держава як основний  
суб'єкт економічної політики має в розпорядженні законодавчі  
можливості й політичну владу, які в оптимальному варіанті взаємо-
дії мають сприяти об'єднанню інтересів усіх регіонів з одночасною 
реалізацією конкретних цілей: стабілізацією та подальшим еконо-
мічним зростанням, підвищенням платоспроможності населення, 
продуктивності праці, зростанням зайнятості населення.  

Якщо звернутися до джерел з історії створення локальних те-
риторій з особливим статусом, то спочатку ідея була реалізована у 
«вільних економічних зонах». На думку її засновників (П. Халл, 
С. Хоув, С. Бутлер), державне втручання у кризових ситуаціях не в 
змозі запобігти занепаду великих промислових центрів – у таких си-
туаціях традиційні способи не сприяють поліпшенню стану. Для 
підприємців, що бажають вести бізнес у депресивних регіонах, 
створювалися спеціальні режими в частині оподаткування та по- 
слаблялася регламентація діяльності. Крім того, на зазначеній тери-
торії дозволялося виконувати операції, що звичайно виходять за 
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межі компетенції місцевого рівня. Це стосувалося, як правило, бан-
ківських і страхових операцій. У межах таких зон банки могли здій-
снювати будь-які валютні операції та працювати з клієнтами за ме-
жами територій, що значно спрощувало адміністрування валютних 
операцій і рух капіталу. Таким чином, створення на будь-якій тери-
торії особливої економічної зони припускало здійснення іншої ін-
вестиційної, фіскальної, промислової та тарифної політики. 

Головна мета створення територій із спеціальним статусом – 
вирішення стратегічних завдань розвитку окремих регіонів або дер-
жави в цілому: загальноекономічних, соціальних, регіональних і на-
уково-технічних (табл. І.14). 

У вітчизняній практиці кінець 90-х років минулого століття 
пов'язаний із початком застосування податкових пільг на окремих 
територіях з метою збільшення впливу на рівень регіонального  
розвитку. Було прийнято 9 законів і 8 указів Президента України 
щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і ор-
ганізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності на терито-
ріях пріоритетного розвитку (ТПР). У рамках СЕЗ і ТПР існували 
пільги для інвесторів, що передбачали  при дотриманні певних умов 
звільнення від сплати окремих видів податків на певний строк. За-
конодавчо було дозволено створити 11 СЕЗ і ввести спеціальний ре-
жим у 8 регіонах.  

За період 1999-2004 рр. було реалізовано 182 проекти. У рам-
ках цих проектів було створено 17356 робочих місць, збережено 
33948. Крім того, в цей період було залучено 1192,2 млн дол. США 
інвестицій, із них 24,9% – іноземних, інші пов'язані переважно з ре- 
інвестуванням прибутку вітчизняними підприємствами. При цьому 
значну частину проектів було реалізовано у традиційних для Укра-
їни галузях – металургії, будівництві, вугільній промисловості. За 
даними Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 
НАН України станом на 01.01.2005 р., з моменту початку функціо-
нування органами управління СЕЗ і ТПР, було затверджено 768 ін-
вестиційних проектів, у тому числі ТПР – 556, СЕЗ – 212, загальна 
кошторисна вартість яких становила 6,67 млрд дол. США. Найбі-
льша питома вага в освоєних інвестиціях припадає на устатку-
вання – 5,2 млрд грн (53,1%), засоби виробництва 1,5 (15,3%), сиро-
вину і матеріали – 0,87 млрд грн (8,9%). Створено нових 52,1 тис.  
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Таблиця І.14 
Узагальнення цілей створення територій із спеціальним статусом 

«+» «-»
На рівні держави 

Залучення провідних технологій, набуття 
світового досвіду міжнародного підпри-
ємництва. 
Прискорення науково-технічного про-
гресу за рахунок вітчизняних і зарубіжних 
розробок. 
Потенційна можливість повернення кош-
тів із міжнародних офшорів. 
Створення сучасної ринкової інфраструк-
тури, що дозволяє використовувати зони 
як посередника між світовим ринком 
і вітчизняною економікою. 
Організація виробництва і поставок на 
внутрішній ринок високоякісних імпорто-
заміщуючих товарів 

Значні витрати часу та ресурсів на 
створення нормативної бази, що регу-
лює діяльність території з особливим 
статусом, а також створення відповід-
ної інфраструктури 

На рівні регіону 
Освоєння сучасного досвіду організації 
та управління виробництвом тощо. 
Зростання експортного потенціалу регі-
ону. 
Активізація економіки регіону шляхом за-
лучення іноземного капіталу 

Для жителів регіону 
Підвищення рівня зайнятості населення й 
підготовка висококваліфікованих кадрів. 
Скорочення відпливу населення.  
Стабілізація та зростання рівня доходів 
населення.  
Підвищення якості життя населення на те-
риторії регіону з особливим статусом 

і збережено 85,5 тис. робочих місць; реалізовано товарів, робіт, по-
слуг на суму 45,4 млрд грн, зокрема на експорт  – 15,8 млрд грн 
(34,8% від загальної суми реалізованої продукції). Основні показ-
ники надходження й освоєння інвестицій у розрізі СЕЗ і ТПР по ре-
гіонах України наведено в табл. І.15. 

Свідченням на користь сценарію про розвиток Донецької об-
ласті у складі України як території зі спеціальним господарським 
статусом можуть служити і дослідження, здійснені співробітниками 
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Інституту економіки промисловості НАН України1: 98% респон- 
дентів (а всього в опитуванні взяли участь 56 респондентів-експер- 
тів) позитивно висловилися відносно «підтримки підходів, що ста-
новлять основу законодавчих актів України про СЕЗ і ТПР». При 
цьому переважна більшість респондентів підтримали ініціативи 
щодо створення нових робочих місць (73%) і сприятливих умов для 
ведення бізнесу (70%). Крім того, варто звернути увагу на той факт, 
що 43% респондентів інвестували власні кошти, та стільки ж опи-
таних указали, що пільговий режим оподаткування сприятливо по-
значився на показниках економічної діяльності підприємства.  

Таблиця І.15 

Показники надходження та освоєння інвестицій у розрізі СЕЗ  
і ТПР по регіонах України станом на 01.01.2006 р. і 01.01.2010 р. 

Передбачено 
одержати 

Фактично надійшло Освоєно інвестицій 

млн дол. 
США 

% 
млн 
дол. 
США 

% 
 % від передба-
ченої суми 

млн дол. 
США 

% 

% до оде-
ржаних 
інвести-
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Україна 

2006 5883 100 2560,4 100 43,52 2227,6 100 87,0 
2010 3451,9 100 2674,5 100 77,48 2454,4 100 91,8 

АР Крим
2006 407,7 6,93 207,3 8,1 50,85 203,9 9,15 98,4 
2010 233,1 6,75 254,2 9,50 109,05 254,2 10,36 100 

Волинська область 
2006 35,9 0,61 34,9 1,36 97,21 34,9 1,57 100 
2010 30,5 0,88 35,9 1,34 117,70 35,9 1,46 100 

Донецька область 
2006 3536,3 60,11 1619,3 63,24 45,79 1325,6 59,51 81,9 
2010 1799,6 52,13 1545 57,77 85,85 13593 553,82 88,0 

Житомирська область 
2006 44,1 0,75 38 1,48 86,17 36,4 1,63 95,8 
2010 26,8 0,78 74,7 2,79 278,73 74,7 3,04 100 

1 Ляшенко В.И. Специальные режимы хозяйствования на территориях 
приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики: моногр. / В.И. 
Ляшенко, А.Ф. Толмачева. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 221 с. 
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Закінчення табл. І.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Закарпатська область 
2006 546,3 9,29 159,3 6,22 29,16 140 6,28 87,9 
2010 450,3 13,04 307,4 11,49 68,27 279,6 11,39 91,0 

Київська область 
2006 72,3 1,23 27 1,05 37,34 25,5 1,14 94,4 
2010 22,2 0,64 26,9 1,01 121,17 26,9 1,10 100 

Луганська область 
2006 47,5 0,81 21,3 0,83 44,84 21 0,94 98,6 
2010 11,3 0,33 4 0,15 35,40 4 0,16 100 

Львівська область 
2006 313,3 5,33 161 6,29 51,39 158,6 7,12 98,5 
2010 287,9 8,34 256,1 9,58 88,95 254,7 10,38 99,5 

Миколаївська область 
2006 40,2 0,68 52,6 2,05 130,85 52,6 2,36 100 
2010 12,7 0,37 10,9 0,41 85,83 10,9 0,44 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Одеська область 

2006 463,5 7,88 23,5 0,92 5,07 23,3 1,05 99,2 
2010 445,1 12,89 58,1 2,17 13,05 56 2,28 96,3 

Сумська область 
2006 3,5 0,06 0,2 0,01 5,71 0,2 0,01 100 
2010 1 0,03 0,3 0,01 30,00 0,3 0,01 100 

Харківська область 
2006 319,5 5,43 182,4 7,12 57,09 172,2 7,73 94,4 
2010 131,7 3,82 101,1 3,78 76,77 98,1 4,00 97,00 

Чернігівська область 
2006 53 0,9 33,6 1,31 63,40 33,4 1,5 99,4 
2010 - - - - - - - - 

За результатами досліджень очевидно, що реалізовані про- 
екти сприяють збереженню та створенню робочих місць і підви-
щенню якості життя населення регіонів: 66% респондентів викори-
стовували фахівців із тих самих регіонів. Менш оптимістичними є 
результати дослідження, що стосуються виробничої складової та 
інноваційного розвитку: тільки 34% опитаних охарактеризували ви-
користовуваний парк устаткування як «відповідний світовому  
рівню» або «вище світового рівня» (2%). При цьому 54% опитаних 
вказали на те, що «значно активізувалися процеси впровадження 
нових технологій і модернізації діючих виробництв». 
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Таким чином, для реалізації сценарію зі спеціальним госпо-
дарським статусом необхідно реалізувати комплекс заходів за та-
кими напрямами: 

законодавча база функціонування Донбасу як території з осо-
бливим статусом потребує істотного перегляду й доробки, особливо 
щодо посилення контролю за дотриманням усіх норм і вимог на-
дання податкових пільг. Необхідне прийняття законодавчих і нор-
мативних актів, які максимально регулюють усі спірні моменти та 
чітко передбачають не тільки визначені фінансові санкції за пору-
шення прийнятих умов господарювання на території з особливим 
статусом, але і методи правозастосовної діяльності в разі виявлення 
подібних порушень; 

інституціональне поле, що забезпечує інвестиційну діяль-
ність і вітчизняних, і іноземних інвесторів, у цілому має залишатися 
досить стабільним, прозорим і прогнозованим на визначений строк. 
Для суб'єктів господарювання, що виконують усі вимоги, державні 
гарантії мають бути чітко дотримані; 

прийняття законодавчих змін у сфері спеціальних інвестицій-
них режимів має бути здійснено досить оперативно, щоб мінімізу-
вати втрати регіонів, уникнути подальшого згортання інвестицій-
них проектів і прискорити вихід економіки країни з кризи; 

у процесі розробки законодавства, що регулює господарю-
вання на території з спеціальним статусом, варто комплексно вра-
ховувати напрями інноваційного розвитку. 

Вплив основного сценарію – моделі діяльності Донецької об-
ласті зі спеціальним статусом (додатковими повноваженнями і від-
повідальністю) на становище суб'єктів суспільства наведено в 
табл. І.16. 

Слід зазначити, що ключовими факторами успішного розвит-
ку регіональної економіки в сучасних умовах є прямі іноземні ін- 
вестиції та наявність суб'єктів, здатних ефективно ними розпоряди-
тися. 

Як показує досвід Китаю, у минулому бідної сільськогоспо-
дарської країни, що стала за короткий строк другою економікою 
світу, потужним носієм інвестицій є транснаціональні корпорації. 
Причому їх залучення автоматично вирішує ряд проблем, зокрема 
освоєння нових ринків і конкуренції. Вираз Дж. Пінкертона «На-
звіть мені таку компанію, що не розмістила виробництво в Китаї,  
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і я назву вам компанію, що не витримає конкуренції»1, ілюструє 
суть даного підходу. Розуміння цього є у максимі «Інтенсивну  
транснаціоналізацію варто привітати»2 .  

Таблиця І.16 
Вплив основного сценарію на суб'єкти суспільства 

Переваги Виклики 
1 2

Для держави Україна 
Територіальна цілісність країни. 

Збереження чисельності населення. 

Збереження цілісності господарських 
зв'язків і суб'єктів господарювання. 

Збереження виробничих інноваційних 
науково-технічних і природних ресур-
сів Донецької області в рамках дер-
жави. 

Збереження трудового потенціалу. 

Високий рівень концентрації людсь-
кого й інтелектуального капіталу. 

Збереження зовнішніх і внутрішніх 
зв'язків – економічних, виробничих, 
наукових, соціокультурних та ін.  

Збереження джерел податкових і ва-
лютних надходжень у бюджет за раху-
нок бюджетоутворюючих галузей. 

Наявність донецьких олігархів, які під-
тримують Україну. 

Зруйнована виробнича, транспортна, 
водна, житлова та інша інфраструк-
тура. 

Велика питома вага населення, яке не 
підтримує київську владу.  

Стійкість протистояння між сходом 
і заходом країни. 

Необхідність вирішення проблеми 
повернення біженців. 

Втрата значної частини ринків збуту 
продукції Донецької області за умови 
набуття чинності Угоди України про 
асоціацію з ЄС. 

Втрата зовнішніх і внутрішніх інвес-
торів через нестабільність ситуації в 
Донецькій області. 

Наявність гострої криміногенної си-
туації в області. 

Недієздатність правоохоронних і пра-
возахисних органів (міліції, СБУ, про-
куратури, МНС та ін.). 

1 Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство ХХІ век 
/ Дж. Арриги. – М. : Ин-т общественного проектирования, 2009. – С. 330. 

2 Инвестиционная модель России // Мировая экономика и международ-
ные отношения. – 2003. – № 11. – С. 6. 
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Продовження табл. І.16 
1 2 

Набуття нових можливостей самороз-
витку регіону при децентралізації уп-
равління. 
 

Активізація боротьби з корупцією 

Низькі фінансові можливості забезпе-
чення соціального захисту населення 
Донецької області, що постраждало 
від воєнних дій. 
 

Відплив туристів з України через вій-
ськове протистояння. 
 

Труднощі становлення (нерозвине-
ність) національної ідентичності. 
 

Слабкість громадянського суспіль-
ства. 
 

Недовіра населення області до цент-
ральної влади. Політична нестабіль-
ність. 
 

Партизанська війна. Соціальні проте-
сти, страйки 

Для населення Донецької області 
Збереження виплат пенсій. 
 

Збереження виплат зарплат працівни-
кам бюджетної сфери. 
 

Наявність місця проживання. 
 

Наявність роботи. 
 

Розвинена транспортна інфраструк-
тура. 
 

Гарне життєзабезпечення. 
 

Розвинений ринок житла. 
 

Високі можливості працевлаштування. 
 

Високі можливості одержання освіти 
протягом життя. 
 

Розвинена сфера охорони здоров'я. 
 

Зняття бар'єрів для трудової міграції до 
європейських країн. 
 

Підвищення зарплат і наближення до 
європейського рівня. 

Зростання безробіття. 
 

Зростання цін. 
 

Зростання інфляції. 
 

Зростання диференціації доходів на-
селення, падіння курсу гривні, зни-
ження рівня життя, зростання бідно-
сті. 
 

Зростання цін на житлово-комуна-
льні, медичні, освітні послуги. 
 

Несприятливе соціальне середовище 
(висока злочинність, наркоманія та 
ін.). 
 

Дорогі медичні послуги, зростання за-
хворюваності. 
 

Стійкість протистояння між сходом 
і заходом країни. 
 

Негативне ставлення до населення 
Донецької області за регіональною 
ознакою. 
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Продовження табл. І.16 
1 2

Підвищення якості освіти, формування 
сучасних трудових компетенцій 

Слаброзвинена правозахисна сис-
тема, неорієнтованість на захист прав 
особистості. 

Розмивання культурної ідентифікації 
(нерозвиненість національної куль-
тури), орієнтація на європейську ку-
льтуру та її цінності. 

Патерналістські очікування та настрої 
населення. 

Насадження стандартів ЄС без ство-
рення умов їх реалізації. 

Нерозвиненість громадянського сус-
пільства щодо захисту інтересів насе-
лення. 

Фрустрація, невдоволення, невроти-
зація населення 

Для регіону (Донецької області) 
Набуття переваг децентралізації 
(права, повноваження, ресурси, відпо-
відальність). 

Вирішення проблем відстоювання на-
ціональних інтересів у регіональній 
сфері (цільове фінансування депресив-
них територій, розвиток стратегічних 
об'єктів та ін.). 

Утримання державних об'єктів науки, 
культури, освіти, медицини. 

Збереження зовнішніх і внутрішніх 
зв'язків. 

Вільне перетинання (рух) товарів на 
кордоні, скасування дискримінації. 

Дотримання екологічних стандартів. 

Розвиток культурної політики 

Слабка підготовленість до процесів 
децентралізації. 

Відсутність достатніх коштів у регіоні 
для виходу із системної кризи. 

Відновлення регіону після воєнних 
дій. 

Несприятливий бізнес-клімат.  

Зниження потоку зовнішніх і внут-
рішніх інвестицій у регіон. 

Збереження корупційних зв'язків.  

Бездіяльність правоохоронних і пра-
возахисних органів. 

Недовіра до влади більшості насе-
лення. 

Ненаціленість громадянського суспі-
льства на реальні перспективи вирі-
шення проблем регіону.
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Закінчення табл. І.16 
1 2 

 Втрата висококваліфікованих праців-
ників через спрощення процедур тру-
дової міграції. 
 

Екологічні наслідки видобутку слан-
цевого газу. 
 

Нагромадження конфліктного потен-
ціалу. 
 

Розмивання регіональної субкуль-
тури, базисних життєвих цінностей як 
джерела мотивації до взаємодії та 
співробітництва різних суб'єктів дія-
льності 

Для бізнесу Донецької області 
Збереження зовнішніх і внутрішніх 
зв'язків. 
 

Низька вартість робочої сили. 
 

Підвищення якості продукції до євро-
пейських стандартів. 
 

Зняття технічних бар'єрів протидії еко-
номічної експансії інших країн і захист 
внутрішнього ринку регіону та країни. 
 

Зняття тарифних обмежень. 
 

Упровадження положень міжнарод-
ного стандарту ISO-26000 «Посібник із 
соціальної відповідальності бізнесу». 
 

Витіснення недобросовісних конку-
рентів. 
 

Підвищення продуктивності праці пра-
цівників. 
 

Розвиток громадських організацій 
щодо підтримки бізнесу. 
 

Розширення співробітництва й участь 
у програмах ЄС 

Розгул криміналітету, злочинність. 
 

Обмеження ведення бізнесу з Росією. 
 

Неконкурентоспроможність продук-
ції та низькі можливості щодо її під-
вищення, закриття неконкуренто-
спроможних підприємств у результаті 
євроінтеграції. 
 
Витіснення вітчизняного товаровиро-
бника із внутрішнього ринку. 
 

Закриття підприємств через розрив 
економічних зв'язків із Росією 
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Сьогодні «світова економічна система перестає бути ринком 
конкуруючих корпорацій і перетворюється на світ конкуруючих на-
ціональних бюрократій»1, тобто стає середовищем, у якому уряди 
та керівні структури регіонального і муніципального рівнів висту-
пають ринковими агентами, що конкурують за залучення бізнесів. 
Економічна регіоналізація, децентралізація влади, безумовно, є ши-
роким поняттям, і регіонам України явно не вистачає цього. 

Виходячи із зазначеного регіональна промислова політика на 
сучасному етапі вбачається як «власні інновації плюс залучення 
ТНК». Тобто широка сучасна модернізація  за допомогою привне-
сених транснаціональними корпораціями технологій і капіталів, а 
також власної інноваційної розробки дозволяє досягти вищого  
рівня розвитку техніки, технологій, організації. Як приклад остан-
нього доречно навести той факт, що в умовах практично повного 
контролю транснаціональними гігантами Халібертон, Шлюмберже, 
Везерфорд та ін. ринку сервісних послуг у нафто- і газовидобутку 
донецькій компанії «Донецьксталь» вдалося розробити інноваційну 
технологію потокового спорудження свердловин із земної поверхні, 
і є можливість відповідних послуг широкому колу клієнтів, вклю-
чаючи іноземних. 

Сьогоднішній Донбас є унікальним регіоном, здатним об'єд-
нати політичні й економічні переваги, що надаються зв'язками як з 
ЄС, так і з часом з країнами Євразійського союзу. Наприклад,  
трансконтинентальне об'єднання енергетичних систем і ринків  
електроенергії по лінії «Схід-Захід», до чого активно закликають 
фахівці, здатне перетворити Україну на транзитера вторинних  
енергоресурсів, як і у сфері газопередачі. Не слід недооцінювати ін-
терес до Донбасу і китайських корпорацій, фінансових інститутів. 
До речі, у Китаї накопичений великий досвід існування територій з 
особливим статусом, аж до відносин із Гонконгом. 

Статус спеціального регіону або території особливої госпо-
дарської діяльності має бути реалізований у такій формі, щоб ефек-
тивність доступу до спектра, що відкривається, ресурсів для тієї ж 
Донецької області була максимальною на благо самого регіону й 

1 Панкевич Н. ТНК: гражданско-политический контроль в условиях де-
централизации / Н. Панкевич // Мировая экономика и международные отно-
шения. – 2012. – № 3. – С. 34-42.  
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України, у складі якої він має перебувати. Щодо мовної теми, то, як 
говорять італійці: «Un uomo vale tanti uomini quante lingue sa» – лю-
дина коштує стількох людей, скільки знає мов. Потужний регіона-
льний розвиток за запропонованою схемою не обійдеться без воло-
діння багатьма – не тільки українською та з часом російською, але  
і англійською, а може, і китайською мовами. 

Усе це вселяє впевненість у нагальній потребі, об’єктивній 
можливості, а також надію на зміну подій на користь припинення 
протистояння на сході України, а в подальшому − і суттєвого соці-
ально-економічного розвитку усієї України. Такий втішний прогноз 
звучить набагато оптимістичніше, ніж у відомому прислів’ї: опти-
міст вивчає англійську, песиміст − китайську, а реаліст (що стосу-
ється сьогодення) – автомат Калашнікова. 
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Висновки 2014 р. 
 

Необхідність припинення військового протистояння в Укра-
їні та зниження рівня напруженості в суспільстві викликана загост-
ренням соціально-економічної кризи, значним падінням виробни- 
цтва в Україні загалом і Донецькій області зокрема. 

За січень-квітень 2014 р. порівняно із січнем-квітнем 2013 р. 
обсяг реалізованої промислової продукції в Донецькій області1 зни-
зився на 9%, у тому числі в добувній промисловості та розробці  
кар'єрів спад склав майже 10%; у виробництві, передачі й розподілі 
електроенергії та газу – 3% (табл. І.17). 

 
Таблиця І.17 

Динаміка основних показників соціально-економічного  
та промислового розвитку Донецької області, млн грн 

Показник 

Фактичні 
дані за січень-

квітень,  
млн грн 

Темпи зростання (зниження), % 

2013 2014 

квітень 2014 
до січень- 

квітень 
2014 до 
січня- 
квітня 
2013 

Для по-
рівняння: 
січень-
квітень 
2013 до 
січня- 
квітня 
2012 

бе-
резня 
2014 

квітня 
2013 

Обсяг реалізованої про-
мислової продукції 70319,3 63932,4 – – 90,9 – 
У тому числі у: 
добувній промисловості 
та розробці кар'єрів 11391,4 10297,6 – – 90,4 – 
поставці електроенергії, 
газу, пари і кондиціонова-
ного повітря 12552,4 12229,2 – – 97,4 – 
Індекс промислової про-
дукції – – 104,8 86,8 87,0 91,2 

                                                   
1 По данным Главного управления статистики в Донецкой области / Го-

ловне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://donetskstat.gov.ua. 
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За аналізований період (січень-квітень 2014 р.) промислове 
виробництво скоротилося на 13% порівняно з аналогічним періо-
дом 2013 р. Це пов'язано з незабезпеченістю експортними виробни-
чими замовленнями, зниженням внутрішнього попиту, а також по-
літичною та економічною нестабільністю в регіоні та країні зага-
лом. 

З початку 2014 р. виробництво скоротилося на підприємствах 
усіх основних видів промислової діяльності області. У квітні  
2014 р. порівняно із квітнем 2013 р. скорочення обсягів виробленої 
продукції зафіксовано у всіх основних галузях індустрії, за винят-
ком електроенергетики. 

Нестабільністю відрізнялася динаміка виробництва в мета- 
лургії. За січень-квітень 2014 р. виплавка чавуну в Донецькій обла-
сті, склавши 4,2 млн т, збільшилася порівняно з аналогічним періо-
дом попереднього року на 1,3%. Виплавка сталі склала 3,9 млн т, 
що менше січня-квітня 2013 р. на 12,2%. Виробництво готового 
прокату скоротилося з початку року на 15,8%; випуск металевих 
труб зменшився проти січня-квітня 2013 р. на 21%. 

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень-квітень 
2014 р. склав 12,4 млн т, що менше аналогічного періоду 2013 р. на 
3,9%. Обсяг товарного вугілля, що включає відвантажене рядове ву-
гілля (у тому числі для наступного збагачення) і продукти збага-
чення, за січень-квітень 2014 р. склав 9,5 млн т і порівняно із січнем-
квітнем 2013 р. знизився на 8,2%.1 

Одночасно погіршилися показники зовнішньоекономічної ді-
яльності Донецької області. 

За підсумками I кварталу 2014 р. зовнішньоторговельний 
обіг товарів і послуг склав 3,2 млрд дол. (падіння на 27,6% порів-
няно з аналогічним періодом 2013 р.), у тому числі: експорт –  
2,5 млрд дол. (-19,2%); імпорт – 648,1 млн дол. (-48,5%). 

Сальдо додатне – 1,9 млрд дол. У цілому по Україні різке па-
діння експорту до Росії та імпорту з неї. В абсолютному вираженні 

                                                   
1 Промышленное производство в январе-апреле 2014 года: Пресс-бюл-

летень № 05 / Головне управління статистики у Донецькій області [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/pres/presreliz.php?dn= 
0514&number=0#2. 



Оцінка стану економіки Донецької області у 2014 р.  
та можливі шляхи виходу з кризи 2013-2014 рр. 

105 

експорт України до ЄС не зростав. Квоти, які ЄС виділив на експорт 
для України, не використані в результаті низької конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів  і перенасиченості європейських ри-
нків. 

 
Географія експорту Донецької області: Італія – 14,1% 

(+3,2%); Російська Федерація – 12,9 (зменшення у 2 рази); Туреч-
чина – 10,5 (+12,6); Індія – 4,0 (-32%);  Польща – 3,8 (+34); Болга-
рія – 3,5 (+13,5); Угорщина – 3,0% (+13%). 

 
Географія імпорту: Російська Федерація – 35,9% (-2,8%); 

Литва – 8,5 (+16,6); Німеччина – 8,3 (-28,5); Китай – 5,6  
(-58,9); США – 4,2 (-68,5); Туреччина – 3,3% (+14%). 

 
Товарна структура експорту: недорогоцінні метали та ви-

роби з них – 71,5% (зниження на 5%) (у тому числі чорні метали – 
67,4%, вироби з чорних металів – 2,3%); мінеральні продукти – 14,5 
(зниження на 11,3%) (у тому числі паливо, нафта та продукти її пе-
регонки – 12,8%); сільгосппродукція – 5,9 (зростання на 5,1%); ма-
шини й устаткування – 5,9 (зниження 61,1%); продукція хімічної 
промисловості – 1,2% (зниження на 87,9%). 

 
Товарна структура імпорту: мінеральні продукти – 43% 

(зниження 56,4%) (у тому числі паливо, нафта та продукти її пере-
гонки – 39,4%); недорогоцінні метали й вироби з них – 13,2 (зни-
ження на 56,2%) (у тому числі чорні метали – 7,9%, вироби з чорних 
металів – 13,2%); сільгосппродукція – 12,4 (зниження на 26,8%); 
продукція хімічної промисловості – 12,3 (зниження на 25%); ма-
шини й устаткування – 11,4% (зниження 48,9%);  

До негативних явищ економіки регіонів України в цілому 
призвели помилки у стратегії розвитку економіки, промислової по-
літики, соціальних відносин. Склалася революційна ситуація, коли, 
як відомо, низи не хочуть жити, як і раніше, а верхи не можуть 
управляти по-старому. У цих умовах як ніколи потрібні соціально-
економічні реформи, формування відповідного господарського ме-
ханізму. Насамперед необхідно підвищити відповідальність органів 
управління всіх рівнів, їх менеджменту та службовців. Одночасно 
регіони загалом і Донецька область зокрема мають одержати до- 
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статньо повноважень у сфері економічної, соціальної, екологічної 
політики при підвищенні відповідальності за їх реалізацію. Тому у 
реформуванні відносин «центр-регіон» як базовий варіант доцільно 
розглянути далі використання пілотного (експериментального) сце-
нарію з умовною назвою «Унітарна Україна з розширеними, в міру 
потрібними, повноваженнями регіонів».  

Викладені питання та методи їх вирішення не охоплюють 
усього різноманіття проблем у час доведеної до військового проти-
стояння системної соціально-економічної кризи. Проблема потре-
бує подальших досліджень, вироблення рішень, що відповідати-
муть реальній ситуації та довгостроковій стратегії розвитку Укра-
їни. 
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Розділ ІІ. Промисловість Донецької та Луганської  
областей у 2015 р.: проблеми подальшого  
функціонування та відновлення 

Трирічний підйом економіки України після світової фінан-
сово-економічної кризи (падіння ВВП країни було найбільшим се-
ред держав Європи та СНД) завершився у 2013 р., у якому, за оцін-
ками експертів, ВВП відносно 2012 р. зменшився на 5-7%, а у 
2014 р. відносно 2013 р. падіння склало 15,5%. Статистичні показ-
ники 2014 р. мали приблизний характер, оскільки на той момент де-
факто економіка АР Крим не працювала на економіку України, про-
мислові райони і найбільші міста Донецької та Луганської областей 
також були блоковані від економіки держави. Тому залишалося  
відкритим таке питання: відносно яких територій та регіонів Держ-
комстат України публікував статистичні дані та наскільки вони 
були достовірними. Виходячи з цього частину даних щодо еконо-
міки України, Донецької та Луганської областей того періоду залу-
чено з виступів державних і політичних діячів, експертів, ЗМІ, вла-
сних досліджень авторів даної доповіді. Також ці дані не завжди 
співпадали з офіційними даними Держкомстату України, Донецької 
та Луганської областей. Так, в одному із своїх виступів у березні 
2015 р. прем’єр-міністр України заявив, що Україна втратила 25% 
своєї економіки, Президент України називав 30%, а деякі фахівці − 
15%. Очевидно, йдеться про економіку АР Крим і нині блоковані 
райони Донецької та Луганської областей, а також про падіння ви-
робництва в інших регіонах України. 

До подій кінця 2013-2014 рр. Донецька та Луганська області 
були регіонами з високим рівнем промислового розвитку не лише в 
Україні, але і в СНД. Незважаючи на те що Донецька та Луганська 
області віднесені до старопромислових, ще у 2013 р. вони посідали 
відповідно третє та четверте місця в рейтингу реалізації промисло-
вої продукції регіонів України, у 2014 р. − друге та шосте місця від-
повідно. У 2015 р. економічна ситуація суттєво погіршилася, а  
кожна із цих областей ще і де-факто стала поділена на дві частини, 
одна з яких перебувала під юрисдикцією влади України, інша 
управлялась самопроголошеними владами Луганської та Донецької 
народних республік. Промислові підприємства Донецької та Луган- 
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ської областей працювали не на повну потужність у зв’язку із зброй-
ним конфліктом на південному сході України. Багато промислових 
підприємств, інфраструктуру цих областей було зруйновано або 
вони залишились без сировини, енергоносіїв, ринків збуту. Частина 
найбільш кваліфікованих фахівців, підприємців, вчених та ін. поки-
нули зону АТО. За даними західних ЗМІ (радіо «Свобода», березень 
2015 р.) та українських джерел, переселенців і біженців нарахову-
валося 1,4-1,5 млн чол.: це люди переважно з Донецької та Луган-
ської областей. Згідно з оцінками експертів у зоні АТО загинуло від 
6 тис. чол. (за даними ООН та українських ЗМІ) до 50 тис. чол. 
(спецслужби та ЗМІ Німеччини).  

Значну частину вугільних шахт зупинено, а деякі навіть за- 
топлено. На 30-50% завантаження працювали металургійні підпри-
ємства. У зоні АТО також практично зупинено діяльність підпри-
ємств хімічної промисловості та машинобудування. Суттєво по- 
шкоджено виробничу та громадську інфраструктуру. Паралізовано 
роботу органів державного управління в районах та містах, розта-
шованих у зоні АТО. За оцінками експертів, зруйновано промисло-
вих, громадських та приватних об’єктів на суму від 10 до 150 млрд 
грн. Такий  діапазон унеможливлює оцінку реальних втрат еконо-
міки України та її регіонів. І в цьому полягає одне з актуальних  
завдань фахівців.  

Однак рано чи пізно бойові дії завершаться, і треба буде від-
роджувати нормальне функціонування економіки як Донеччини та 
Луганщини, так і інших регіонів України, її економіки та промисло-
вості в цілому, їх забезпечення кваліфікованою робочою силою. 
Треба буде вибирати: відтворювати зруйноване чи будувати нове. 
Очевидно і те, і інше. Необхідно відновлювати життєво важливі 
об’єкти для економіки України та регіонів (енергетичні потужності, 
підприємства, де вже використовуються переважно технології V- 
VI укладів та ін.), а також будувати нові сучасні виробництва. Від 
монопольної олігархічної власності доцільно переходити до дер- 
жавно-корпоративної, матричних структур управління, вертика-
льно та горизонтально інтегрованих структур, де об’єднані влас-
ність, праця, капітал. 

Тому важливо на основі результатів аналізу стану промисло-
вості Донецької та Луганської областей надати пропозиції та реко- 
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мендації щодо шляхів їх виходу із кризи, побудови сучасної еконо-
міки регіонів, які постраждали внаслідок затяжної соціально-еконо-
мічної кризи та збройного протистояння. Результати відповідних 
досліджень Інституту економіки промисловості НАН України з по-
зицій періоду 2015 р. викладено в даному розділі. 

ІІ.1. Деякі аспекти функціонування економіки України  
на сучасному етапі її розвитку 

Уже майже чверть століття Україна функціонувала у світо-
вому співтоваристві як самостійна, позаблокова держава, що прохо-
дить шлях від соціалістичної республіки у складі Союзу РСР до по-
літично й економічно незалежної держави, заснованої на проголо-
шенні принципів демократії, громадянського суспільства, різнома-
ніття та рівноправності форм власності, ринкових відносин, спів-
праці з іншими країнами та світовими інститутами. Ці та інші поло-
ження закріплені в Конституції України та законах України. 

Однак задекларовані положення виявилися далекими від  
одержаних результатів. Економіка країни так і не досягла показни-
ків 1991 р. за рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП), зай-
нятості населення, продуктивності праці та ін. Згідно з оцінками ук-
раїнських і міжнародних організацій структурну перебудову еконо-
міки та промисловості пострадянської України, націлену на форму-
вання конкурентоспроможної економіки із завершеними циклами 
технологій, не було реалізовано. Істотно знизилася якість освіти, 
охорони здоров'я, загострилися протиріччя різних соціальних груп 
на основі майнових, національних, регіональних, релігійних та ін-
ших відносин й інтересів. 

Аналогічна ситуація і в регіонах. Так, перебуваючи у першій 
п’ятірці рейтингу серед регіонів України з реалізації продукції, До-
нецька область за показниками сталого розвитку у 2012 р. посідала 
17 місце, у рейтингу «сприятлива демографія» – 22, «фінансова са- 
мостійність» – п’яте, «інноваційність» – 18, «екологія» – 27 місце. 
Луганська область – 20; 26; 17; 13; 26 місця відповідно1.  

1 Омаров Ш.А. Стратегія сталого розвитку регіонів України: оцінка та 
прогнозування: монографія / Ш.А. Омаров. – Харків: ІНЖЕК, 2014. – 288 с. 
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Усе вищезазначене в сукупності позначилося на загальному 
інституціональному кліматі в країні, викликало системну соціа-
льно-політичну кризу, доведену до збройного протистояння центру 
й окремих регіонів, масової загибелі людей, руйнування систем 
життєзабезпечення та промислового потенціалу. Виникла загроза 
економічній і територіальній єдності України.  

Найважливішою причиною такої ситуації стали політичні рі-
шення з перебудови держави й економіки, не адекватні особливос-
тям соціального, економічного та інституціонального стану в країні. 
До інституціональних аспектів, що негативно вплинули на еконо-
міку, слід віднести: 

поспішність і відсутність системного підходу до розробки та 
реалізації економічної політики; 

надмірну політизацію економіки та інститутів її управління; 
низьку якість і високу змінність різних програм розвитку еко-

номіки, що залишаються нереалізованими, відсутність об'єктивного 
аналізу причин їх невиконання; 

відсутність у деякі періоди офіційної промислової політики; 
орієнтацію не на створення єдиного інтегрованого госпо- 

дарського комплексу країни, а на дроблення великих підприємств 
та ін. 

Офіційні показники, які надають органи статистики, дані ор-
ганів управління регіонів та секторів економіки, підприємств,  
оцінки фахівців і аналітиків свідчать про те, що функціонування 
економіки України після 1991 р. має нелінійний характер. В окремі 
роки зростання ВВП до попереднього року досягало 10-12% (2004-
2005 рр.), що дозволяло прихильникам ліберальної економіки гово-
рити про «українське диво». У роки падіння ВВП, як правило, при-
чини не аналізувались, а відбувалися пошуки зовнішніх ворогів  
і недоброзичливої опозиції. За оцінками фахівців, падіння ВВП у 
2013 р. до рівня 2012 р. склало від 5 до 7%, а в 2014 р. −  більш ніж 
10% (Держкомстат України протягом ряду років обмежив публіка-
ції та динаміку ВВП). 

За даними Державної служби статистики України індекс про-
мислової продукції, який характеризує зміну створеного у промис-
ловості обсягу валової доданої вартості за періоди, обрані для по- 
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рівняння1, в цілому по промисловості з червня 2014 р. різко впав і у 
2014 р. порівняно з 2013 р. становив 89,9%. Це свідчить про значне 
скорочення промислового виробництва в Україні.  

У січні-вересні 2014 р. фінансові результати мали від’ємні 
значення (-168 млрд грн). Кількість підприємств, що отримали при-
буток, знизилася з 65% у 2011 р. до 56% у 2014 р., а кількість збит-
кових підприємств зросла з 35% у 2011 р. до 44% у 2014 р. 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника у 2014 р. 
порівняно з 2013 р номінально знизилася на 2%, а реально, з ураху-
ванням офіційно об’явленої інфляції та сплаченими податками, − на 
14,7% (табл. ІІ.1). 

Таблиця ІІ.1 
Динаміка деяких показників соціально-економічного розвитку  

України, % до попереднього року 1 

Показник 2011 2012 2013 2014 

Індекс промислової продукції 107,6 99,3 95,7 89,9 
Експорт товарів (за січень – листопад ві-
дповідного року) 134,3 101,9 90,7 88,7 
Імпорт товарів (за січень – листопад від-
повідного року) 138,1 102,9 90,9 72,4 
Середньомісячна заробітна плата одного 
штатного співробітника номінальна, грн 117,6 114,9 107,9 105,9 
реальна, % 108,7 114,4 108,2 93,5 
Кількість зареєстрованих безробітних 
(грудень до  грудня відповідного року) 88,6 105,0 н/д 109,2 

1 Складено за даними Державної служби статистики України. 

У 2015 р. падіння виробництва та ВВП прискорюється. Незва-
жаючи на це, офіційні програми та стратегії вже в найближчі роки 

1 Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (врахову-
ючи індекси промислової та виробничої продукції) [Електронний ресурс] / На-
уково-дослідний інститут статистики / Науково-технічний комплекс статисти-
чних досліджень / Державна служба статистики України // Наказ Державного 
комітету статистики України від 02.08.2005 р. № 224 (у редакції наказу Дер-
жавного комітету статистики України від 14.03.2013 р. № 91). – Режим до- 
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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передбачали значне зростання основних економічних показників. 
Так, у виданому 12 січня 2015 р. Президентом України Указі «Про 
стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яким затверджено 
«Стратегію реформ 2020»1, наведено показники 2013 р. та прогнози 
на 2020 р. (табл. ІІ.2). 

Аналогічні показники та тенденції закладені й у Програмі ді-
яльності Кабінету Міністрів України, прийнятій 11 грудня 2014 р.2  

Таблиця ІІ.2 
Деякі соціально-економічні показники України 

Показник 2013 р. 2020 р.
ВВП на душу населення, тис. дол. 8,5 16,0
Інфляція, % 19,0 1,7 
Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(місце в рейтингу держав) 

84 40 

Рейтинг легкості ведення бізнесу (місце в рей-
тингу держав) 

112 20 

Тривалість життя населення, років 71 74
Поновлення державних службовців, % - 70 

Аналіз офіційних програм розвитку України свідчить про їх 
недостатню обґрунтованість. У них неповною мірою врахована ре-
альна ситуація, що склалася в Україні до початку 2015 р.: втрата АР 
Крим, збройний конфлікт на південному сході України, зниження 
чисельності населення, втрата професіоналізму та відповідальності 
в цілому, у тому числі по провідних сферах соціальної та економіч-
ної діяльності (освіта, менеджмент, промисловість, управління всіх 
рівнів тощо). Ці обставини стали результатом відсутності обґрунто-
ваної економічної політики, ігнорування інституціональних аспек-
тів формування та реалізації соціально-економічної політики дер- 

1 Про стратегію сталого розвитку "Україна – 2020", Стратегія сталого 
розвитку "Україна – 2020": Указ Президента України № 5/2015 12 р. від січня 
2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/ru/5/2015. 

2 «Програма діяльності Кабінету Міністрів України»: затверджена  
11 грудня 2014 року № 26-VIII  [Електронний ресурс] // Верховна Рада Ук-
раїни. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/26-19. 
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жави. Вони зародилися ще в перші роки незалежності держави та 
набули вирішального значення в даний час.  

До початку 90-х років економіка багато десятиліть функціо-
нувала в рамках єдиного народногосподарського комплексу СРСР, 
промисловість України лише на 20% мала завершені цикли вироб-
ництва, а на 80% – тісну кооперацію з виробниками інших респуб-
лік. До початку 90-х років не склалася політична еліта, здатна на 
підставі світового досвіду будувати окрему незалежну державу, 
оскільки набуття незалежності стало несподіванкою для більшості 
населення України, провідних політичних сил і громадських орга-
нізацій.  

Згідно з результатами аналізу світового досвіду розпаду вели-
ких державних утворень − імперій та союзів набуття політичної не-
залежності не передбачає і не потребує необґрунтованого та швид-
кого розриву економічних відносин, насильницької «ломки» інсти-
туціонального середовища. Так, держави, що виникли в результаті 
розпаду Великої Британії, досі економічно тісно пов'язані з англій-
ським капіталом, як і формальне призначення Королевою Великоб-
ританії губернатора Канади зовсім не свідчить про її залежність від 
Англії.  

В Україні процеси розвивалися по-іншому. Наспіх сформо-
вані політичні сили, що прийшли до влади в результаті набуття дер-
жавою самостійності, не завжди мали у своєму складі достатньо 
підготовлених фахівців і керівників із державним мисленням, здат-
них приймати та реалізовувати рішення суб'єкта міжнародних від-
носин. Часто кадрова політика формувалася за принципом особис-
тої відданості поспішно обраним лідерам, політичної лояльності. 
Такий підхід особливо активно застосовується останніми роками, 
коли стала здійснюватися «повальна люстрація» кадрів, а по суті − 
нераціональне звільнення незгодних за політичними мотивами ке-
рівників і фахівців. Звідси і з'явилася у Стратегії та Програмі цифра 
«70%» поновлення державних службовців (див. табл. ІІ.2). 

Можна стверджувати, що, як правило, певні цілепокладання, 
відсутність системності та наукового підходу в роботі з підготовки, 
добору та розстановки кадрів стали одними з найважливіших про-
блем невдалої економічної політики держави. До того ж від роз- 
робки стратегій розвитку України фактично відсторонена наука, 
провідні вчені не залучаються для експертизи державних програм. 
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Відсутня послідовність у реалізації завдань державної економічної 
політики після чергових виборів Президента України та Верховної 
Ради України, зміни складу Кабінету Міністрів України. 

У загальновизнаному розумінні економічна політика – це су-
купність заходів і дій уряду щодо вибору та здійснення економічних 
рішень на макроекономічному рівні1. Реалізація економічної полі-
тики передбачає досягнення суспільно значущих цілей, що визна-
чаються станом економіки країни. Такими цілями можуть бути: за-
безпечення сталого зростання національної економіки; підтримка 
зайнятості; стабільність рівня цін і національної грошової одиниці; 
боротьба з інфляцією; забезпечення збалансованого зовнішньоеко-
номічного обороту та ін. 

Найчастіше в науковій літературі економічна політика дер-
жави розглядається як поведінка2, а також як процес розподілу, пе-
рерозподілу, обслуговування й утримання влади, в тому числі еко-
номічної3. 

Т. Силюк під економічною політикою розуміє «цілеспрямо-
ваний вплив на соціально-економічні процеси на макро- і мікро- 
рівні, створення й удосконалення умов економічного розвитку, що 
відповідають певному суспільному ладу»4. Автор стверджує, що 
економічна політика держави є основою регулювання економіки 
країни. 

О. Ведута вважає, що «економічна політика конкретизує 
принципи державного втручання в економіку для реалізації його 
стратегічних завдань у поточному періоді»5. Автор зазначає, що 
економічна політика держави включає напрями діяльності держави, 
які регулюють зовнішньоекономічні, інвестиційні, соціальні, фінан-
сові та інші відносини. 
                                                   

1 Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: 
//ru.wikipedia.org/wiki/. 

2 Лагутин В.Д. Экономическая политика государства: сущность, этапы, 
механизмы / В. Д. Лагутин // Экономическая теория. – 2006. – № 4. – С. 16-26. 

3 Перехідна економіка: підручник / за ред. В.М. Гейця. – К., 2003. – 
С. 62. 

4 Силюк Т.С. Государственная экономическая политика: учебно-мето-
дический комплекс / Т.С. Силюк. – Брест: Изд-во БрГУ, 2014. – 115 с. 

5 Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства: учеб. 
пособие / Е.Н. Ведута. –  М.: Академический проект, 2004. – 456 с. 
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Аналіз наукової літератури дозволив згрупувати складові 
економічної політики (рис. ІІ.1).  

Суб'єктами економічної політики є держава, що включає ре-
гіональні та місцеві інституціональні утворення, недержавні союзи 
та ін. Держава може застосовувати широкий перелік методів 
впливу: прямі, непрямі, адміністративні, економічні, інституціона-
льні. Використання різних методів передбачає створення, функціо-
нування та розвиток певних суспільних інститутів. Наявність інсти-
туту означає існування в суспільстві переважного та сталого спо-
собу мислення або дії, що стали звичкою для певних соціальних 
груп або звичайними для народу, населення. Наприклад, «інститут 
права», «інститут власності» та ін. 

Фахівці виділяють такі варіанти розповсюдження інституціо-
нальних форм1: 

структура органів виконавчої державної влади, безпосереднє 
завдання яких – практична реалізація цілей уряду; 

формування та підтримка об'єктів державного сектору еконо-
міки; 

розробка національних економічних програм та економічних 
прогнозів; 

підтримання дослідницьких центрів з економіки, інформації, 
торгово-промислових палат, різних інститутів радників, консульта-
нтів, експертів; 

правова інформаційна підтримка недержавних структур, під-
приємницьких і професійних спілок; 

розвиток форм економічної інтеграції, організація міжнарод-
них зустрічей та ін. 

Частково можна погодитися з авторами, які стверджують, що 
у викладеному вище розумінні економічна політика в Україні від-
сутня2. Так, А. Черніков зазначає, що «... ніякої економічної полі- 
 

1 Экономическая теория: учеб. / под ред. В.Д. Камаева. − 8-е изд., пере-
раб. и доп. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. − 640 с. 

2 Киндзерский Ю. Проблемы промышленного развития и несостоятель-
ность промышленной политики в Украине / Ю. Киндзерский // Общество и 
экономика. – 2012. − № 7-8. – С. 80-100. 
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тики в Україні зараз немає, а те, що за економічну політику видає 
уряд, насправді називається якось по-іншому … − синонімів можна 
підібрати багато»1. Ця оцінка надана у 2013 р., але ще більш жорст-
кою вона може бути у 2014-2015 рр. 

Економіст В. Волга, народний депутат кількох скликань Вер-
ховної Ради України, посилаючись на офіційні дані Держкомстату 
України, 7 березня 2015 р. на українському радіо «Радіо – Ера ФМ» 
навів дані падіння економіки України в січні 2015 р. порівняно з  
січнем 2014 р. (табл. ІІ.3). В. Волга вважає, що офіційні дані зани-
жені не менш ніж удвічі. 

Таблиця ІІ.3 
Показники деяких видів економічної діяльності  

(січень 2015 р. до січня 2014 р.), % 

Показник 
Січень  
2014 р. 

Січень  
2015 р. 

Промисловість 100,0 78,7
Сільське господарство 100,0 57,4
Вантажоперевезення 100,0 75,5
Пасажирські перевезення 100,0 86,7
Експорт 100,0 80,6
Імпорт 100,0 72,0
Роздрібна торгівля 100,0 73,4
Реальна заробітна плата 100,0 71,4
Ціни товаровиробників 100,0 134,1
Інфляція 100,0 128,7

В Україні2 передбачено 62 конкретні програми, серед яких  
10 основних. Їх реалізація потребуватиме п'яти річних бюджетів 
країни. Зрозуміло, що таких коштів Україна в даний час не має. Се-
ред населення не знаходять підтримку заходи щодо зниження пен-
сій працюючих пенсіонерів із II кварталу 2015 р. на 15% шляхом 
оподаткування при розмірі пенсій вище двох мінімальних заробіт- 
них плат. При скороченні реальних доходів більшості населення 

1 Черников А. Экономическая политика Украины. Когда же она 
появится? / А. Черников // Зеркало недели. – 2013. − № 24, 26 июня. 

2 Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020: Указ Президента 
України № 5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ru/5/2015. 
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ціни на газ збільшуються майже у три рази, комунальні платежі зро-
стають на 65-70% та ін. Усе це свідчить або про відсутність ціле- 
спрямованої економічної політики в країні, або вона має цілі, від-
мінні від завдань розвитку економіки і соціальної сфери. Це стало 
одним з основних чинників, що призвели до неефективного вико- 
ристання державних резервів, у тому числі золотовалютного. 

У зв'язку з вищевикладеним необхідні негайна розробка та 
прийняття державної економічної політики, націленої на економіч-
не зростання та заснованої на реальній оцінці наявних ресурсів,  
менталітеті населення, суспільства, еліт. 

Американський учений-економіст українського походження 
С. Кузнець визначав економічне зростання як «довгострокове  
збільшення здатності господарства забезпечувати все більш різно-
манітні потреби населення за допомогою все більш ефективних  
технологій та відповідних їм інституціональних й ідеологічних 
змін»1. Він виділив такі показники економічного зростання, як ви-
сокі темпи зростання доходу на душу населення; зростання про- 
дуктивності праці; структурні трансформації економіки та ін. 

Наукові напрацювання та практичний досвід розвинених 
країн при підході до розробки економічної політики засновані на 
концепції, в якій надано відповідь на питання «Яку державу буде 
побудовано?». Таке питання в Україні неодноразово порушувалось 
на високому рівні, але відповіді від політичних сил, їх лідерів і сус-
пільства не було отримано. У результаті Україна прийняла модель 
нерозвиненого ліберального капіталізму з панівною олігархічною 
формою власності, монополізованою і корумпованою. Під дану мо-
дель була реформована державна (загальнонародна) і коопера- 
тивно-колгоспна власність, реалізована деіндустріалізація промис-
ловості, розформовані великі агропромислові об'єднання та підпри-
ємства державної форми власності, знизився рівень якості освіти, 
охорони здоров'я населення, його соціальної захищеності. Маючи у 
державній власності 7% виробничих потужностей (у США і країнах 
ЄС цей показник сягає 40%), сформовані парламент, кабінет мініс-

                                                   
1 Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: теория, принципы, политика / 

Р.И. Хасбулатов; в 2-х т. – М.: Экономика, 2006. – Т. 1. – 598 с. 
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трів, органи регіонального управління стали виразниками і захис-
никами інтересів меншості населення. Цьому ж відповідають інсти-
тути соціального сектору. 

Вироблення концепції розвитку суспільства має здійснюва-
тися провідними вченими держави, які поки ще працюють у дер- 
жавних і громадських академіях, провідних ВНЗ країни. Розробле-
ний проект концепції необхідно виносити на обговорення суспіль- 
ства. У ній мають бути відображені головні орієнтири економічного 
і соціального розвитку, відповідна інституціональна структура. 
Слід позбутися міфу про те, що тільки приватна власність може 
бути ефективною, а модель розвитку – ліберальною. Демократія, 
про яку багато говорять політики і підпорядковують її розвитку всі 
політичні й економічні рішення, − це не є підпорядкування інтересів 
меншості більшості (саме в Україні економічна політика реалізу-
ється в інтересах меншості), це узгодження інтересів усіх груп  
і верств населення, вироблення рішення шляхом консенсусу. 

Прийняття концепції розвитку суспільства в подальшому по-
требує розробки економічної політики держави на основі окремих 
програм, визначення етапів і термінів їх виконання, фінансового за-
безпечення на базі переважно внутрішніх джерел. Найважливішими 
складовими економічної політики мають бути: 

реалізація інтересів населення країни, а не окремих груп; 
перетворення інституціонального середовища, насамперед 

інституту власності (перехід від приватно-олігархічної до переваж-
но державно-корпоративної); 

структурні перетворення в економіці та промисловості; 
формування громадянського суспільства і середнього класу 

як його основи; 
захист власності, підвищення відповідальності чиновників  

і власників; 
реалізація інституту верховенства права (громадянину дозво-

лено все, що не заборонено законом, чиновнику дозволено лише те, 
що прописано законом). 

Державні інтереси України дозволяють активніше говорити 
про необхідність розробки та реалізації промислової політики. Така 
робота здійснюється в США, провідних країнах ЄС, Південно- 
Східної Азії та ін.  
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Оцінюючи на початку XXI ст. стан розвитку та реалізовані 
реформи в країнах СНД, Дж. Стігліц зазначав, що «реформування 
на основі ринкового фундаменталізму залишає поза увагою такі ви-
ключно важливі складові частини сучасної ринкової економіки, як 
інституціональна інфраструктура, в першу чергу правова та право-
охоронна системи, банківські та грошові інститути, а також інші ви-
користовувані державою регулюючі механізми. Їх завдання: забез-
печити виконання контрактів, комерційних спорів, дотримання 
умов для чесної конкуренції та законної процедури банкрутства, 
норм корпоративної діяльності, встановлених правил роботи бан-
ків, ринку цінних паперів тощо. На Заході розробці регулюючих ме-
ханізмів протидій руйнівним проявам дикого, неприборканого капі-
талізму знадобилося півтора століття»1.  

Якщо для країн Східної Європи – нових членів ЄС цей період 
підходить до завершення, то в Україні він по суті тільки почина-
ється. Саме тому Україні потрібні реформи, але не ліберальні, а на-
самперед інституціональні, що визначають механізми реалізації 
економічної політики. Інститути блокування і підтримки реформ у 
галузі формування та реалізації економічної політики наведено в 
табл. ІІ.4. 

 

Таблиця ІІ.4 
Інститути формування та реалізації економічної політики  

в Україні 
Інститути,  

які гальмують реформи 
Інститути розвитку 

1 2 
Сформоване монопольно-олігар-
хічне інституціональне середо-
вище 

Громадянське суспільство, середній 
клас 

Безвідповідальність бізнесу та ор-
ганів державної влади перед суспі-
льством 

Державні та недержавні бізнес-
структури, малий і середній бізнес 

Неформальний контроль олігар-
хами і держструктурами бізнесу, 
бюджетних фінансових потоків  

Розвиток внутрішнього ринку 

                                                   
1 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – 

М.: Мысль, 2003. – 301 с. 
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Закінчення табл. ІІ.4 
1 2

Вплив «третіх» країн і сил, що ді-
ють в їх інтересах в Україні 

Дія патріотичних сил в інтересах 
України 

Зміна менталітету, цінностей і віри 
населення 

Збереження менталітету і традицій-
них цінностей населення 

Дезінтеграція виробництва пов-
ного циклу. Відрив добувного сек-
тору від переробного 

Формування виробництв повного 
циклу у своїй державі 

Винесення бізнесу із завершаль-
ним характером виробництва в оф-
шорні зони 

Формування вертикально і горизон-
тально інтегрованих структур із ви-
ходом на міжнародні ринки 

Відсутність стратегічного плану-
вання 

Перехід до стратегічного плану-
вання 

Відсторонення держави від влас-
ності та управління 

Формування держави – ефективного 
власника 

Слабкість громадських інститутів 
контролю виробництва та соціаль-
них процесів 

Громадський контроль підприємни-
цької та іншої господарської діяль-
ності 

Здійснення інтеграційних процесів 
в інтересах олігархів 

Інтеграція в інтересах держави 
і суспільства 

Диктат державних та олігархічних 
структур 

Служіння інтересам суспільства 
і держави  

Перелік наведених у табл. ІІ.4 інститутів може бути продов-
жений і доповнений нейтральними інститутами. 

У результаті розробки та реалізації науково обґрунтованої 
економічної політики слід очікувати підвищення конкурентоспро-
можності підприємств й інтегрованих структур на міжнародних  
ринках, насичення внутрішнього ринку якісними, доступними насе-
ленню товарами та послугами. 

Слід погодитися з С. Губановим, який зазначає, що «в пост-
соціалістичних країнах, щоб забезпечити конкурентоспроможність 
на міжнародних ринках, необхідна вертикальна інтеграція власно-
сті, праці та промислового капіталу (керована державно-корпора- 
тивними структурами за участю населення – авт.). Це вертикально 
інтегровані компанії (ВІК), транснаціональні корпорації (ТНК)»1. 

1 Губанов С. Вероятна ли мировая рецессия – 2012? / С. Губанов // Эко-
номист. – 2012. – №1. – С. 3-10. 
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Необхідно доповнити, що перспективними є також мережеві 
та горизонтально інтегровані структури (ГІС), коректно керовані за 
участю держави в умовах державно-корпоративного укладу. Ни- 
нішні ВІК та ГІС у постсоціалістичних країнах нечисленні та управ-
ляються прямо або побічно олігархічними групами, перебувають в 
інсайдерському управлінні, навіть якщо вони засновані на держав-
ній формі власності або мають частку державної власності у своєму 
капіталі. 

Перспективною, з досвіду країн із розвиненою соціально  
орієнтованою економікою, є матрична модель управління, яка пе-
редбачає вертикальну інтеграцію власності, праці та капіталу при 
державно-корпоративному управлінні та контролі. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти таких висновків: 
1. Одними з причин, що призвели до падіння загального рівня 

виробництва в Україні, якості життя населення, соціальної напру-
женості в суспільстві, є відсутність науково обґрунтованої еконо- 
мічної політики в державі, нерозуміння й ігнорування провідної 
ролі інститутів та механізмів її реалізації. На чолі всіх державних 
законодавчих, виконавчих і судових органів влади, засобів масової 
інформації стоять представники і виразники інтересів незначної  
кількості олігархічних груп, не зацікавлені у формуванні громадян-
ського суспільства, середнього класу, соціально-економічної полі-
тики, що враховує інтереси більшості населення. 

2. Україна потребує якнайшвидшої розробки наукової конце-
пції економічного розвитку, економічної політики, заснованої на 
принципах демократії, яка враховує інтереси всіх верств і груп на-
селення шляхом консенсусу, підвищення якості життя населення, 
формування середнього класу та громадянського суспільства, дер-
жавно-публічного партнерства. 

3. Економічна політика має реалізовуватися за допомогою ін-
ститутів, основними з яких є інститути власності, громадянського 
суспільства, участі населення в капіталі й управлінні; відповідаль- 
ності всіх суб'єктів державних і ринкових відносин, партнерства; ін-
теграції власності, праці та капіталу; розвитку внутрішнього ринку; 
міжнародної інтеграції та конкуренції; участі держави у формуванні 
виробничої та соціальної інфраструктури. 

4. Перспективним напрямом державного й економічного об-
лаштування є формування державно-корпоративного капіталізму, 
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який передбачає вертикальну і мережеву інтеграцію власності, 
праці та капіталу, матричні структури управління за участю дер-
жави і населення. 

5. Кардинальній перебудові підлягають інститути відпові-
дальності всіх суб'єктів суспільних та ринкових відносин, принципи 
участі в міжнародних організаціях та інтеграції в них, інститути 
державно-корпоративного управління та ін. 

Реалізація наведених та інших положень, викладених у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних дослідників, сприятиме становленню 
України як істинно економічно та політично незалежної держави з 
громадянським суспільством, високою якістю життя населення, су-
часними інститутами. 

ІІ.2. Економічний потенціал Донецької 
та Луганської областей 

ІІ.2.1. Економічний потенціал Донецької  
та Луганської областей до 2014 р. 

У період, що передував соціально-політичній кризі 2013-
2014 рр., неоднорідність промислового розвитку України за оцін-
ками варіації регіональних показників обсягу реалізованої промис-
лової продукції в розрахунку на одну людину мала тенденцію до 
поглиблення, посилювалася диференціація регіонів за основними 
економічними показниками. Донецька та Луганська області вхо-
дили до групи регіонів із високим рівнем промислового розвитку 
разом із Дніпропетровською, Запорізькою та Полтавською облас-
тями, а також Київською і Харківською, які мали середній рівень 
розвитку промисловості1. 

Донецька і Луганська області є великими економічними регі-
онами України. Рівень економіки в цих областях істотною мірою 

1 Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, 
виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, 
Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського. – Донецьк: ІЕП НАН 
України, 2014. – С. 33. 
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визначає промисловий потенціал країни. За підсумками 2012 р. пи-
тома вага регіонів у структурі національного ВВП становила: Доне-
цької області − 12,4%, Луганської − 4,4%. 

У структурі промислового виробництва питома вага Донбасу 
складала 24,6% (Донецька область – 18,5%, Луганська – 6,1%)1. У 
Донецькій області розташовано понад 2000 промислових підпри-
ємств, 800 з яких – найбільші в Україні. До початку бойових дій До-
нецька і Луганська області забезпечували понад 23% експортних 
надходжень. У Донецькій та Луганській областях сукупно сконцен-
тровано більше 90% покладів кам'яного вугілля, харчової солі, вог-
нетривких глин, близько 15% руд чорних металів, понад 60% пок-
ладів ртуті2. 

Економіка Донецької області налічує більше 150 галузей, се-
ред яких металургія, машинобудування, хімічна та вугільна проми-
словість, сільське господарство та харчова промисловість, інші га-
лузі, що мають потужний ресурсний потенціал. 

За оцінкою Forbes, на Донецьку область припадало близько 
12,5% ВРП України (це другий результат після Києва)3. Донецьк 
був найбільшим економічним та фінансовим центром сходу Укра-
їни, його найбагатшим містом і найкращим містом для ведення біз-
несу. У Донецьку було зареєстровано кілька десятків підприємств 
зі списку 200 найбільших компаній українського Forbes («Метін-
вест», «Індустріальний союз Донбасу», «Донецьксталь», «Лем-
транс», МАКО, «Донецький електрометалургійний завод» та ін.). У 
регіоні Донецьк за обсягами виробництва посідав друге місце після 
Маріуполя – найбільш розвиненого промислового міста на Донбасі. 
Разом із Макіївкою місто утворювало найбільший в Україні (як і за 
чисельністю населення) Донецько-Макіївський промисловий вузол, 

                                                   
1 Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2013 року 

та індекс обороту (реалізації) в Україні [Електронний ресурс] // Експрес-ви-
пуск 30.01.2014 № 57/0/03.1 вн-14. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

2 Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, 
виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, 
Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського. – Донецьк: ІЕП НАН 
України, 2014. − 200с. 

3 За что воюют: 20 важных для Украины городов на востоке [Электрон-
ный ресурс] // Forbes. – Режим доступа: http://m.forbes.ru/article.php?id=256671. 
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у якому зосереджені вугільна, металургійна промисловість і маши-
нобудування1. 

За даними каталогу провідних підприємств України2 основ-
ними перевагами Донецької області були такі (рис. 2.2):  

Рис. ІІ.2. Переваги Донецької області, що визначали  
значущість і специфіку регіону 

1. Вигідне географічне розташування. Межує з найбільш гус-
тонаселеними й економічно розвинутими областями України: Дніп- 
ропетровською, Харківською, Запорізькою, Луганською, а також із 
Ростовською областю Російської Федерації.  

2. Доступ до ринків Східної Європи та інших регіонів (назем-
ний, водний і повітряний транспорт). 

1 За что воюют: 20 важных для Украины городов на востоке [Электрон-
ный ресурс] // Forbes. – Режим доступа: http://m.forbes.ru/article.php?id=256671. 

2 Донецкая область: Каталог ведущих предприятий Украины. Украина 
сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rada.com.ua/rus/ 
RegionsPotential/Donetsk/. 
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3. Міжнародні відносини. Підтримувала давні та тісні міжна-
родні торгові відносини з партнерами близько 100 держав. Викори-
стовуючи вихід до Чорноморського та Середземноморського басей-
нів, здійснювала торговельні відносини з країнами Балканського  
півострова, Близького Сходу, Африки, Центральної та Південно-
Східної Азії. 

4. Висококваліфікована робоча сила. У Донецькій області був 
найбільший в Україні та розвинений ринок праці, що становив  
2 млн чол. із добре підготовленими фахівцями широкого профілю. 
Система освіти в Донецькій області – одна з найбільш ефективних  
і престижних в Україні. Вона налічувала 112 вищих навчальних за-
кладів, які щорічно випускали близько 40 тис. фахівців. За кількі-
стю навчальних закладів Донецька область посідала третє місце в 
Україні після Києва і Харкова. Донецька область – один із найваж-
ливіших науково-дослідних центрів України. В області діяли: 8 ін-
ститутів Національної академії наук України, 18 вищих навчальних 
закладів, 100 науково-дослідних і проектних інститутів, бюро, до-
слідних станцій та філій. 

5. Розвинута інфраструктура. В області функціонували висо-
корозвинені автотранспортні, залізничні та авіаційні комунікації, а 
також Маріупольський порт, Міжнародний аеропорт, 70% вантажо-
обігу якого складали міжнародні перевезення, Маріупольський  
торговий порт, потужність якого досягала 12 млн т вантажів на рік. 
Фарватер порту дозволяє приймати судна вантажопідйомністю до 
16 тис. т та відкриває доступ до Чорноморсько-Середземномор- 
ського басейну й Атлантичного океану. 

6. Різноманітні корисні копалини і родючі землі. Донецька об-
ласть – найбагатший природними ресурсами регіон України. Тут 
розташовано 12% усіх природних багатств країни – більше, ніж у 
будь-якій іншій області. Донецька область забезпечувала власні по-
треби та постачала в інші регіони України корисні копалини:  
кам'яне вугілля, кам'яну сіль, вапняки і доломіт, вогнетривкі та ке- 
рамічні глини, каолін, ртуть, азбест, гіпс, крейду, будівельний і об-
лицювальний камінь та ін. 

7. Можливості функціонування у спеціальному режимі ВЕЗ  
і ТПР.  

8. Розвинута промисловість. 
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Металургійна промисловість: у чорній металургії функціону-
вало 3 великих металургійних комбінати, 4 металургійних заводи,  
2 підприємства з виробництва металевих труб, трубний, трубопро-
катний та металопрокатний заводи. Потужності з виробництва ча-
вуну складали 18,2 млн т, сталі – 22,9, готового прокату – 
15,8 млн т. Питома вага експортної продукції у зовнішньоторгове-
льному обороті становила близько 70%, металопродукцію області 
купували у більш ніж 50 країнах світу.  

Машинобудування: машинобудівний сектор Донецької обла-
сті включав близько 220 підприємств, що забезпечували більшу ча-
стину потреб України в різних видах машин й устаткування. Усі 
підприємства мали розвинену інфраструктуру для забезпечення їх 
сировиною та реалізації готової продукції. Серед найбільших ви- 
робників машинобудівної продукції – НКМЗ, концерн «Азовмаш», 
СКМЗ, Ясинуватський машзавод, горлівські машинобудівні під- 
приємства, Точмаш та ін. 

Хімічна промисловість: 15 підприємств різної спеціалізації, 
які виробляли широкий спектр продукції (мінеральні добрива,  
кислоти, сода, пластмаси). Лідером було ВАТ «Концерн Стирол». 
Значна частина виробленої ним продукції експортувалася до країн 
СНД, Європи, Азії. 

Вугільна промисловість: включала понад 100 шахт і шахто-
управлінь, 12 шахтобудівних підприємств, 33 збагачувальні фаб-
рики. Виробнича потужність вугледобувних підприємств складала 
близько 56 млн т. Балансові промислові запаси вугілля становлять 
14,3 млрд т, у тому числі коксівного – 7,5 млрд т. У рамках програми 
реструктуризації вугільної галузі здійснювалася реконструкція та 
закриття неперспективних шахт. 

Електроенергетика була представлена єдиним комплексом 
генеруючих, мережних, ремонтно-технічних виробництв. Потуж-
ність 7 теплових електростанцій (близько 10 тис. МВт) забезпечу- 
вала потреби області та дозволяла експортувати електроенергію за 
межі регіону. 

Сільське господарство: багатий чорноземом ґрунт Донецької 
області надає широкі можливості для виробництва сільськогоспо-
дарської продукції. Сільське господарство області мало в користу-
ванні близько 2 млн га сільськогосподарських угідь. Основними ви-
дами виробленої тут сільськогосподарської продукції були озима 
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пшениця, олія, насіння соняшника, овочі, свинина, яловичина, 
птиця та риба. В агропромисловому комплексі в результаті рефор-
мування 414 колективних сільськогосподарських підприємств  
було створено 567 агроформувань ринкового типу. Функціонувало 
2132 фермерських господарства. 

Харчопереробна промисловість була одним із найбільш при-
вабливих секторів для вкладення капіталу. Донецька область була 
великим центром виробництва кондитерських виробів, напоїв, спе-
ціалізувалася на виробництві високоякісного пива та шампанських 
вин. 

Легка промисловість, товари широкого вжитку: виробниц-
тво товарів для населення області здійснювали близько 400 підпри-
ємств, що випускали меблі, холодильники, газові плити, пральні ма-
шини, одяг, взуття, трикотажні вироби тощо. 

9. Досвід інвестиційної та інноваційної діяльності. 
Луганська область на півночі, сході та півдні межує з Білго-

родською, Воронізькою та Ростовською областями Росії. На півден-
ному заході до Луганської області примикає Донецька, на північ-
ному заході – Харківська область. На території області було зосе- 
реджено близько 4,6% основних фондів України, 5% трудових ре-
сурсів. 

За оцінкою Forbes, Луганська область забезпечувала 4,4% су-
купного ВРП регіонів України. У Луганську були зареєстровані 
найбільші приватні компанії України – «Луганськтепловоз» і «Ліа». 
У 2013 р. Луганськ посів 17 місце в рейтингах кращих міст для ве-
дення бізнесу за версією українського Forbes. У Луганську було  
розташовано близько 30 промислових підприємств, третина з них 
припадала на машинобудування, авіаційно-ремонтний завод і ще 
третина − на металургію1. 

Переваги географічного розташування області до 2013 р. по-
лягали у такому (рис. ІІ.3)2: 

розвинута мережа залізниць; 

                                                   
1 За что воюют: 20 важных для Украины городов на востоке [Электрон-

ный ресурс] // Forbes. – Режим доступа: http://m.forbes.ru/article.php?id=256671. 
2 Луганская область [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ukrgold.net/index.php/ru/luganskaya-oblast. 
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близькість до найважливіших сировинних районів (Придніп-
ров'я, Північний Кавказ, Чорноземний центр Росії); 

близькість до великих промислових районів і центрів (проми-
словий Центр Росії, Харків, Ростов-на-Дону); 

наявність транзитних магістралей, що проходять через об-
ласть; 

розвинута промисловість − видобуток вугілля, металургія, ва-
жке машинобудування, хімічна промисловість та сільське господар-
ство. 

Рис. ІІ.3. Переваги Луганської області, що визначали 
значущість і специфіку регіону 

В області лідирувала переробна промисловість (71,6%), яка 
була представлена підприємствами з виробництва коксу та продук-
тів нафтопереробки, машинобудування, хімічної, нафтохімічної, 
харчової, целюлозно-паперової, легкої промисловості та будівель-
них матеріалів. У важкій промисловості переважав паливно-енерге-
тичний комплекс, основну роль у якому відігравала добувна проми-
словість, яка в загальному обсязі виробництва складала п'яту час-
тину (18%). 

Розвинута мережа залізниць 

Близькість до найважливіших сировинних районів   

Близькість до великих промислових районів та центрів 

Наявність транзитних магістралей,  
що проходять через область 

Розвинута промисловість 
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У добувній галузі переважали вугільні підприємства. У Луга-
нській області сформувалися три великих промислових вузли. Спе-
ціалізацію Луганського вузла визначали підприємства машинобу-
дування, металообробки та легкої промисловості; Алчевсько-Ста-
ханівського – підприємства вугільної, металургійної та машинобу-
дівної промисловості; Лисичансько-Рубіжансько-Сєвєродонець-
кого – підприємства хімічної, нафтохімічної промисловості. До за-
гальнодержавного рейтингу 100 найбільших промислових підпри-
ємств входили: ДАЕК «Луганськобленерго», ВАТ «Алчевський ме-
талургійний комбінат», ДП «Ровенькиантрацит», ВАТ «Лінос», ДП 
«Сєвєродонецький азот», Стаханівський завод феросплавів, Жида-
чівський целюлозно-паперовий комбінат, ВАТ «Лисичанська сода». 

Як свідчать вищенаведені дані, промислові регіони Донецької 
та Луганської областей були системоутворюючими для національ-
ної економіки та вітчизняної промисловості. Їх частка у структурі 
промислового виробництва складала четверту частину всього про-
мислового потенціалу України. 

Однак політична нестабільність, висока соціальна напруже-
ність і бойові дії вкрай негативно вплинули на стан промисловості 
на території Донецької та Луганської областей. 

Усі економічні показники в цих регіонах стрімко впали. За 
2014 р. порівняно з попереднім роком промислове виробництво До-
нецької області скоротилося на 31,5 %, у тому числі за грудень 
2014 р. порівняно з груднем 2013 р. – майже в 2 рази. За січень 
2015 р. промислове виробництво скоротилося вже на 18,5% порів-
няно з кінцем 2014 р., а відносно січня 2014 р. – на 50%1.  

Така ситуація склалася у зв’язку з бойовими діями в регіоні, 
які спричинили необхідність відновлювати зруйновану транс- 
портну й енергетичну інфраструктуру, і, як наслідок, виникли про-
блеми з доставкою сировини та відвантаженням готової продукції.  

У Донецькій області за 2014 р. порівняно з попереднім роком 
значно знизилися показники з видобутку неенергетичних корисних 
копалини і розробки кар'єрів – на 15,7%; виробництва, передачі та 
розподілу електроенергії – на 18,3; металургійного виробництва і 

                                                   
1 Дані Головного управління статистики у Донецькій області [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua. 
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виробництва готових металевих виробів – на 27,7; виробництва  ко-
ксу і продуктів нафтопереробки – на 31,5; виробництва основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 32,1; 
виробництва будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінераль-
ної продукції – на 32,3; виробництва харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів – на 34,6; вугільної промисловості – на 36,8; ма-
шинобудування – на 41,1; виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції – на 47,5%; у легкій промисловості виробництво скороти-
лося у 2,8 раза. Аналогічна ситуація склалася і в Луганській обла-
сті1. 

ІІ.2.2. Стан промисловості Донецької та Луганської 
областей (2014 р. – початок 2015 р.) 

Протягом 2014 р. та у січні 2015 р. у Донецькій та Луганській 
областях виробництво знизилося в усіх без винятку основних видах 
промислової діяльності. Скорочення частки промисловості Донець-
кої та Луганської областей в обсязі всієї реалізованої продукції Ук-
раїни, за даними за січень 2015 р. порівняно з 2014 р., склало в ці-
лому 5,8 в.п. 

Показники індексів промислової продукції провідних регіо-
нів України згруповані за рівнем промислового розвитку (рис. ІІ.4), 
показники обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, по-
слуг) без ПДВ і акцизів надано в табл. ІІ.5.  

На Донецьку та Луганську області, за різними оцінками, при-
падало близько 23-27% від загального експорту України2. Одним з 
основних торговельних партнерів регіону була Російська Федера-
ція, яка імпортувала близько 65% усіх експортованих областями то-
варів. У 2014 р. експорт товарів із Донецької області до Російської 
Федерації скоротився вдвічі порівняно із 2013 р. Однією з причин 

1 Деякі дані по промисловості та соціально-економічному розвитку Лу-
ганської області обмежуються показниками за травень-місяць 2014 р. [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу:  www.lg.ukrstat.gov.ua. 

2 Самаева Ю. Промышленность Донбасса: военные потери [Электрон-
ный ресурс] / Ю. Самаева, Р. Иванченко // Зеркало недели. Украина. – 2014. – 
№ 25. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/ promyshliennost/promyshlennost-
donbassa-voennye-poteri_.html. 
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спаду виробництва стала нестача замовлень, у тому числі зниження 
попиту Росії. Значною мірою економічно постраждав від відсутно- 
сті замовлень завод «Топаз» (м. Донецьк) – на підприємстві припи-
нено виробництво, оскільки завод не мав ні внутрішніх, ні експорт-
них контрактів. Зупинився Луганський машинобудівний завод  
ім. Пархоменка, який працював виключно на російський ринок. 

З травня 2014 р. за необхідності дотримання безпеки призу-
пинили свою роботу «Концерн Стирол», «Сєвєродонецьке об'єд-
нання «Азот», «Новогорлівський машзавод», з червня – «Бетон-
маш».  

 

 
Рис. ІІ.4. Порівняння індексів промислової продукції в регіонах  
із високим та середнім рівнями промислового розвитку, %  

(складено за даними Державної служби статистики України1) 
 
 

                                                   
1 Індекси промислової продукції регіонів України [Електронний ре-

сурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
http://ukrstat.gov.ua/. 

 

50,1

68,5

13,0

58,0

92,5 92,592,0
96,8

91,4 92,9
86,4

94,895,2
101,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

січень 2015 до січня 2014 2014 р. до 2013 р.

Донецька Луганська Дніпропетровська
Запорізька Полтавська Харківська
Київська

%



13
3 

Т
аб
ли
ця

 І
І.

5 
О
сн
ов
ні

 п
ок
аз
ни
ки

 п
ро
м
ис
ло
во
го

 в
ир
об
ни
цт
ва

 р
ег
іо
ні
в 
У
кр
аї
ни

  
з 
рі
зн
им
и 
рі
вн
ям
и 
пр
ом
ис
ло
во
го

 р
оз
ви
т
ку

 (
з 

20
12

 р
. п
о 
сі
че
нь

 2
01

5 
р.

) 
1  

Ре
гі
он
и 

 
У
кр
аї
ни

 

О
бс
яг

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії 

(т
ов
ар
ів

, п
ос
лу
г)

  
бе
з 
П
Д
В

 т
а 
ак
ци
зу

 
Ін
де
кс
и 
пр
ом
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії

  
по

 р
ег
іо
на
х,

 %
 

20
12

20
13

20
14

 
сі
че
нь

 2
01

5 
сі
че
нь

  
20

15
 р

. д
о 
сі
чн
я 

 
20

14
 р

. 

20
14

 р
. д
о 

20
13

 р
. 

Д
ля

 п
ор
ів

-
ня
нн
я:

 2
01

3 
р.

 
до

  2
01

2 
р.

 
м
лн

 г
рн

 
%

* 
м
лн

 г
рн

 
%

* 
м
лн

 г
рн

 
%

* 
м
лн

 г
рн

%
* 

Р
ег
іо
ни

 з
 в
ис
ок
им

 р
ів
не
м

 п
ро
м
ис
ло
во
го

 р
оз
ви
т
ку

 
Д
он
ец
ьк
а 

22
2 

77
2,

7 
20

,0
 

20
5 

59
4,

1 
18

,5
 

17
9 

61
7,

3 
15

,1
11

 1
32

,8
11

,7
50

,1
 

68
,5

 
93

,6
 

Л
уг
ан
сь
к
а 

81
 0

13
,7

 
7,

3 
67

 7
39

,6
 

6,
1 

45
 4

11
,2

 
3,

8 
1 

35
5,

8 
1,

4 
13

,0
 

58
,0

 
91

,1
 

Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
а 

20
4 

96
8,

0 
18

,4
 

20
2 

31
8,

2 
18

,2
 

23
7 

12
3,

4 
20

,0
21

 3
72

,7
22

,5
92

,5
 

92
,5

 
98

,5
 

За
по
рі
зь
ка

  
77

 8
81

,6
 

7,
0 

75
 8

35
,2

 
6,

8 
94

 2
05

,7
 

7,
9 

8 
69

7,
2 

9,
2 

92
,0

 
96

,8
 

97
,1

 
П
ол
та
вс
ьк
а

64
 5

48
,1

 
5,

8 
63

 6
45

,5
 

5,
7 

79
 3

03
,9

 
6,

7 
5 

42
9,

9 
5,

7 
91

,4
 

92
,9

 
94

,7
 

Р
ег
іо
ни

 із
 с
ер
ед
ні
м

 р
ів
не
м

 п
ро
м
ис
ло
во
го

 р
оз
ви
т
ку

 
Х
ар
кі
вс
ьк
а

60
 3

97
,6

 
5,

4 
62

 8
14

,5
 

5,
7 

72
 3

57
,5

 
6,

1 
5 

75
0,

7 
6,

1 
86

,4
 

94
,8

 
94

,5
 

К
иї
вс
ьк
а

38
 5

32
,1

 
3,

5 
40

 2
80

,2
 

3,
6 

48
 1

05
,0

 
4,

1 
4 

05
7,

9 
4,

3 
95

,2
 

10
1,

6 
99

,1
 

У
к
ра
їн
а 

11
15

82
6,

1 
10

0,
0

1 
10

9 
42

3,
0 

10
0,

0 
1 

18
6 

01
3,

5
10

0,
0

95
 0

39
,7

10
0,

0
78

,7
 

89
,9

 
95

,7
 

* 
%

 д
о 
вс
іє
ї р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії.

1  
О
бс
яг

 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 
пр
ом
ис
ло
во
ї 

пр
од
ук
ці
ї 

за
 
ре
гі
он
ам
и 

за
 

20
12

 
рі
к 

[Е
ле
кт
ро
нн
ий

 
ре
су
рс

].
 

– 
Ре
ж
им

 
до
ст
уп
у:

h t
tp

://
w

w
w

.u
kr

st
at

.g
ov

.u
a.

 
О
бс
яг

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії 
за

 р
ег
іо
на
м
и 
за

 2
01

3 
рі
к 

[Е
ле
кт
ро
нн
ий

 р
ес
ур
с]

. –
 Р
еж
им

 д
ос
ту
пу

: h
ttp

://
w

w
w

.u
kr

st
at

.g
ov

.u
a.

 
О
бс
яг

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії

 з
а 
сі
че
нь

-г
ру
де
нь

 2
01

4 
ро
ку

 т
а 
ін
де
кс

 о
бо
ро
ту

 (
ре
ал
із
ац
ії

) 
в 
У
кр
аї
ні

 [Е
ле
кт
ро
нн
ий

 р
ес
ур
с]

 
//

 Е
кс
пр
ес

-в
ип
ус
к 

30
.0

1.
20

15
 р

. №
 4

1/
0/

03
.1
вн

-1
5.

 –
 Р
еж
им

 д
ос
ту
пу

 : 
ht

tp
://

w
w

w
.u

kr
st

at
.g

ov
.u

a.
 

О
бс
яг

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї 
пр
ом
ис
ло
во
ї 
п р
од
ук
ці
ї 
за

 с
іч
ен
ь 

20
15

 р
ок
у 
та

 і
нд
ек
с 
об
ор
от
у 

(р
еа
лі
за
ці
ї)

 в
 У
кр
аї
ні

 [
Е
ле
кт
ро
нн
ий

 р
ес
ур
с]

 /
/ Е

кс
-

пр
ес

-в
ип
ус
к 

02
.0

3.
20

15
 р

. №
 1

05
/0

/0
3.

1в
н-

15
. –

 Р
еж
им

 д
ос
ту
пу

: h
tt

p:
//w

w
w

.u
kr

st
at

.g
ov

.u
a.

 
П
ід
су
м
ки

 р
об
от
и 

 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і У

кр
аї
ни

 з
а 
сі
че
нь

 2
01

5 
ро
ку

 [
Е
ле
кт
ро
нн
ий

 р
ес
ур
с]

 //
 Е
кс
пр
ес

-в
ип
ус
к 

18
.0

2.
20

15
 №

 7
3/

0/
 0

3.
1в
н-

15
. 

–
Ре
ж
им

 д
ос
ту
пу

 : 
ht

tp
://

w
w

w
.u

kr
st

at
.g

ov
.u

a.
 

Промисловість Донецької та Луганської областей у 2015 р.: 
проблеми подальшого функціонування та відновлення 

133 



Розділ ІІ 

134 

Аналогічна ситуація спостерігалась і щодо динаміки індексів 
промислової продукції за основними видами діяльності в цілому в 
Україні (табл. ІІ.6). 

Таблиця ІІ.6 
Індекси промислової продукції в Україні за основними видами  

діяльності, % 1  

Показник 
Січень 2015 р. 
до грудня 

2014 р. 

Січень 2015 р. 
до січня 
2014 р. 

Промисловість  80,3 78,7 
Добувна та переробна промисло-
вість  78 77,8 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 99,4 75,9
Переробна промисловість  69,3 78,9 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого повітря 92,1 82,8

1 Без урахування території АР Крим та м. Севастополя. 

ІІ.2.2.1. Промисловість Донецької області 

За даними Головного управління статистики у Донецькій об-
ласті, за 2014 р. порівняно з попереднім роком промислове вироб-
ництво Донецької області скоротилося на 31,5%, за грудень 2014 р. 
порівняно з груднем 2013 р. – майже у 2 рази. 

Унаслідок бойових дій на території регіону, руйнувань  
транспортної та енергетичної інфраструктури підприємства зму-
шені були призупинити або зовсім припинити виробничий процес.  

І за грудень, і за 2014 р. у цілому відносно аналогічних періо-
дів 2013 р. виробництво скоротилося у всіх без виключення основ-
них видах промислової діяльності області (рис. ІІ.5, табл. ІІ.7).  

1 Індекси промислової продукції регіонів України [Електронний ре-
сурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
http://ukrstat.gov.ua/. 
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Рис. ІІ.5. Індекси промислової продукції за основними видами 
 діяльності Донецької області у 2014 р., % за 2014 р. до 2013 р. 

(складено за даними Головного управління статистики  
у Донецькій області1) 

За 2014 р. порівняно з попереднім роком зниження обсягів 
продукції спостерігалось у2:  

видобутку неенергетичних корисних копалин і розробці 
кар’єрів (-15,7%);  

виробництві, передачі та розподілі електроенергії (-18,3%); 
металургійному виробництві та виробництві готових метале-

вих виробів (-27,7%); 
виробництві коксу і продуктів нафтопереробки (-31,5%); 

1 Дані Головного управління статистики у Донецькій області [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua. 

2 Промышленное производство Донецкой области за 2014 г. уменьши-
лось на 31,5%, а в декабре достигнут прирост по сравнению с предыдущим 
месяцем на 3,2 % [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у До-
нецькій області // Прес-бюлетень. – 2015. − № 1. − Режим доступу: 
http://donetskstat.gov.ua. 
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Таблиця ІІ.7 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  

в Донецькій області (розгорнута структура), %  1 

Показник 
Код за   
КВЕД-
2010 

Грудень 
2014 р. до 
листопада 

2014 р. 

Грудень 
2014 р. 
до  

грудня 
2013 р. 

2014 р.
до 

2013 р.

Промисловість  B+C+D 103,2 50,9 68,5 
Добувна та переробна промисловість B+C 98,9 47,2 66,8 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів B 91,1 37,9 67,3 
Переробна промисловість  С 103,7 54,2 66,4 
У тому числі: 
виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 10-12 104,0 46,5 65,4 
Текстильне виробництво, виробни-
цтво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 13-15 77,1 6,3 36,0 
Виготовлення виробів із деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність   16-18 161,6 33,1 58,1 
Виробництво коксу та продуктів  
нафтопереробки 19 116,0 54,0 68,5 
Виробництво хімічних речовин  
і хімічної продукції  20 104,2 46,3 52,5 
Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних
препаратів 21 65,6 43,1 67,9 
Виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої міне-
ральної продукції 22, 23 109,9 62,8 64,6 
Металургійне виробництво, вироб-
ництво готових металевих виробів, 
крім виробництва машин і устатку-
вання  24, 25 110,7 65,1 72,3 
Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин й устаткування 26-30 93,0 49,7 58,9 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого повітря D 124,1 74,0 81,5 
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виробництві основних фармацевтичних продуктів і фарма- 
цевтичних препаратів (-32,1%); 

виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мі-
неральної продукції (-32,3%);  

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 
(-34,6%);  

вугільній промисловості (-36,8%); 
машинобудуванні (-41,1%);  
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (-47,5%); 
легкій промисловості (у 2,8 раза). 
У грудні 2014 р. відносно грудня попереднього року особливо 

глибокий спад відбувся у:  
машинобудуванні (у 2 рази); 
виробництві основних фармацевтичних продуктів і фарма- 

цевтичних препаратів (у 2,3 раза); 
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

(у 2,2 раза); 
вугільній промисловості (у 3,1 раза);  
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у  

2,2 раза);  
легкій промисловості (у 15,9 раза). 
У базових галузях промисловості регіону порушені тради-

ційні виробничі ланцюжки «вугілля-кокс-метал» і «вугілля-елект-
роенергія». 

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за 2014 р. склав 
26,1 млн т, що менше, ніж у 2013 р., на 11,7 млн т, або на 30,9%. 
Обсяг готового вугілля, що включає відвантажене рядове вугілля 
(зокрема для подальшого збагачення) і продукти збагачення, склав 
19,9 млн т і відносно 2013 р. скоротився на 36,8%. 

Обсяг виробництва коксу, склавши за 2014 р. 6,3 млн т, ско-
ротився порівняно з попереднім роком на 31,6%.  

Річна виплавка чавуну, склавши 10,1 млн т, зменшилася по- 
рівняно з 2013 р. на 21,8%. Виплавка сталі за 2014 р. склала  
9,8 млн т, що менше попереднього року на 26,2%. Із загального об-
сягу виробленої сталі 7,9 млн т, або 81,2%, отримано з машин без-
перервного лиття заготівок. Виробництво готового прокату за  
2014 р. склало 5,3 млн т, що менше 2013 р. на 28,7%. Зокрема, ви-
робництво листового прокату скоротилося на 22,5%, сортового – на 
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39,5%. Випуск металевих труб, склавши за 2014 р. 341,4 тис. т,  
зменшився проти 2013 р. на 16,2%. 

Виробництво електроенергії в області за 2014 р. склало 
22,7 млрд кВт·год., що менше, ніж у 2013 р., на 19,5%. Промислове 
виробництво в Донецькій області за 2014 р. скоротилося на 31,5%, 
а в грудні 2014 р. до листопада 2014 р. зросло на 3,24% 1.  

 
 
ІІ.2.2.2. Промисловість Луганської області 
 
За даними Державної служби статистики України у 2014 р. 

обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у Лу- 
ганській області порівняно з попереднім роком скоротився на 33% 
(22,3 млрд грн), а відносно 2012 р. – на 44% (35,6 млрд грн)2.  

На момент здійснення дослідження неможливо було отри-
мати дані, що характеризують динаміку структури промисловості 
Луганської області на кінець 2014 р. Остання інформація, яка була 
представлена Головним управлінням статистики у Луганській об- 
ласті, обмежується травнем 2014 р.3. 

Так, у січні-травні 2014 р. порівняно з січнем-травнем 2013 р. 
зменшення обсягів продукції спостерігалося за більшістю основних 
видів промислової діяльності (табл. ІІ.8). 

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів порівняно 
із січнем-травнем 2013 р. обсяг виробництва продукції скоротився 
на 2,1%, у тому числі у видобутку природного газу – на 35,9, сирої 
нафти – на 37,9, інших корисних копалин і розробці кар'єрів –  
 
                                                   

1 Промышленное производство Донецкой области за 2014 г. уменьши-
лось на 31,5%, а в декабре достигнут прирост по сравнению с предыдущим 
месяцем на 3,2 % [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у До-
нецькій області // Прес-бюлетень. – 2015. − № 1. − Режим доступу: 
http://donetskstat.gov.ua. 

2 Індекси промислової продукції регіонів України [Електронний ре-
сурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
http://ukrstat.gov.ua/. 

3 Соціально-економічне становище Луганської області за січень-тра-
вень 2014 року [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Луга-
нській області. – Режим доступу: www.lg.ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця ІІ.8 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності  

в Луганській області, % 1  

Показник 

Травень 
2014 р. 
до  

квітня 
2014 р. 

Травень 
2014 р. 
до  

травня 
2013 р. 

Січень-
травень  

2014 р. до 
січня- 
травня 
2013 р. 

Січень-
травень  

2013 р. до 
січня- 
травня 
2012 р. 

Промисловість 90,6 93,6 98,0 89,0
Добувна та переробна промисло-
вість 89,9 89,1 95,3 89,2
Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 86,6 90,7 97,9 93,4
Переробна промисловість 92,6 87,9 93,3 86,3
У тому числі: 
виробництво харчових продук-
тів, напоїв, тютюнових виробів 86,2 94,8 96,1 100,2 
текстильне виробництво, виро-
бництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 67,7 54,9 78,2 107,2 
виготовлення виробів із дере-
вини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 76,0 89,2 101,5 114,4
виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції 78,9 73,9 80,8 97,3
виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів 83,3 85,3 89,7 106,1
виробництво гумових та пласт-
масових виробів, іншої немета-
левої мінеральної продукції 97,1 78,6 62,9 87,1 
металургійне виробництво, ви-
робництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатку-
вання 102,4 103,0 99,3 91,1
машинобудування, крім ремо-
нту і монтажу машин і устатку-
вання 101,8 79,6 89,6 86,1

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиціонованого по-
вітря 95,2 143,3 119,5 87,2

1 Підсумки роботи промисловості регіону за січень-травень 2014 року 
[Електронний ресурс] // Експрес-випуск. – 2014. – № 330 / Головне управління 
статистики у Луганській області. – Режим доступу : www.lg.ukrstat.gov.ua. 
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на 28,1, кам'яного вугілля – на 0,7%. За січень-травень 2014 р. видо-
буто 7,1 млн т кам'яного вугілля, 129,6 млн м3 природного газу,  
21,8 тис. м3 гранул, щебню (каменю дробленого), крихти і порошку, 
гальки, гравію. 

На підприємствах переробної промисловості у січні-травні 
2014 р. порівняно із січнем-травнем 2013 р. індекс промислової про-
дукції становив 93,3%. 

У виробництві харчових продуктів та напоїв випуск промис-
лової продукції порівняно із січнем-травнем 2013 р. зменшився на 
3,9%, у тому числі у виробництві інших харчових продуктів – на 
43,3, напоїв – на 20,1, переробці та консервуванні риби, ракоподіб-
них та молюсків – на 20,0, виробництві хліба, хлібобулочних та бо-
рошняних виробів – на 11,0, м'яса та м'ясних продуктів – на 1,6%. 

У той же час збільшилися обсяги продукції на підприємствах 
з виробництва олії та тваринних жирів на 76,3%, молочних продук-
тів – на 4,7, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості – 
на 2,9, готових кормів для тварин – на 2,7%. 

У січні-травні 2014 р. вироблено 0,9 тис. т свіжого або охо- 
лодженого м'яса великої рогатої худоби, 2,7 тис. т свіжого або охо-
лодженого м'яса свиней, 7,7 тис. т свіжого або охолодженого м'яса 
домашньої птиці, 7,1 тис. т ковбасних виробів, 43,8 тис. т нерафіно-
ваної олії соняшнику, 6,4 тис. т обробленого рідкого молока та ін. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, ви-
робів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем-травнем 
2013 р. обсяги продукції скоротилися на 21,8%, у тому числі у тек-
стильному виробництві – на 34,3%, виробництві одягу – на 12,7%, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 12,2%. За січень-
травень 2014 р. вироблено 4,1 тис. шт. білизни постільної, 42,5 тис. 
шт. жакетів, блейзерів, жіночих та дівчачих, 36,2 тис. шт. суконь, 
жіночих та дівчачих, 17,1 тис. шт. пальто, півпальто, накидок,  
плащів, плащів і курток вітрозахисних, курток теплих, включаючи 
лижні, та виробів подібних, жіночих та дівчачих, 6,9 млн шт. трико-
тажу спіднього, 6,0 тис. пар взуття. 

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та 
поліграфічної діяльності у січні-травні 2014 р. порівняно із січнем-
травнем 2013 р. приріст продукції становив 1,5%, за рахунок під- 
приємств з виробництва паперу і паперових виробів, які збільшили 
обсяги виробництва, − на 2,6%. Однак спостерігалося скорочення 
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обсягів продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів із 
деревини і пробки та поліграфічної діяльності на 12,8 і 8,0% відпо-
відно. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порів-
няно із січнем-травнем 2013 р. випуск продукції скоротився на 
19,2%, у тому числі на підприємствах з виробництва іншої хімічної 
продукції – на 30,7, основної хімічної продукції, добрив і азотних 
сполук , пластмас і синтетичного каучуку у первинних формах – на 
17,2, виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської  
фарби та мастик – на 15,8%. 

Разом з тим мав місце приріст продукції у виробництві мила  
і мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних 
та косметичних засобів (24,2%). За січень-травень 2014 р. вироб-
лено 34,3 тис. т сірчаної кислоти, олеуму, 2,6 тис. т фарб і лаків, на 
основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному се-
редовищі, розчинів, 50,4 тис. т мастил і продуктів високотемпера-
турної перегонки (дистиляції), смол, 107,9 тис. т діоксиду вуглецю 
і сполук кисневих неметалів неорганічних та ін. 

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів порівняно із січнем-трав-
нем 2013 р. обсяг виробництва промислової продукції скоротився 
на 10,3%. 

За січень-травень 2014 р. на підприємствах з виробництва гу-
мових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної про-
дукції обсяги виробництва порівняно з січнем-травнем 2013 р. ско-
ротилися на 37,1% за рахунок скорочення обсягів продукції підпри-
ємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції 
(на 47,1%), пластмасових виробів (на 41,1%). Однак одержано і при-
ріст обсягів продукції у виробництві гумових виробів (на 10,2%). 

У металургійному виробництві, виробництві готових метале-
вих виробів, крім машин і устаткування, в січні-травні 2014 р. по 
рівняно з січнем-травнем 2013 р. спостерігалося скорочення ви- 
пуску продукції на 0,7%, у тому числі на підприємствах з лиття ме-
талів − на 59,7, виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів 
зі сталі – на 33,5, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 
22,8%. 

Приріст простежувався у виробництві дорогоцінних й інших 
кольорових металів (9,8%), чавуну, сталі та феросплавів (5,4%). У 
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виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатку-
вання, обсяги виробництва скоротилися на 13,9%. У січні-травні 
2014 р. виплавлено 215,3 тис. т сталі без напівфабрикатів, отрима-
них безперервним литтям, 87,3 тис. т феросплавів, випущено 
19,7 тис. т труб і трубок, профілів порожнистих зі сталі. 

У машинобудуванні, крім ремонту та монтажу машин і уста-
ткування в січні-травні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 
минулого року індекс продукції становив 89,6%, у тому числі з ви-
пуску інших кранів і клапанів – 130,2, автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів – 129,2, машин та устаткування загального 
призначення – 114,2%. 

Обсяги продукції у виробництві металообробних машин  
і верстатів скоротилися на 98,5%, комп'ютерів, електронної та оп-
тичної продукції – на 78,5, підшипників, зубчастих передач, еле- 
ментів механічних передач та приводів – на 73,0 , двигунів і турбін, 
крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – на 
17,5, машин та устаткування для сільського та лісового господар- 
ства – на 17,4, інших помп і компресорів – на 15,1, інших машин та 
устаткування загального призначення – на 13,6, електродвигунів, 
генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної 
апаратури – на 8,4, залізничних локомотивів та рухомого складу – 
на 3,4, іншого електричного обладнання – на 3,3%. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого 
повітря випуск промислової продукції за підсумками січня-травня 
2014 р. збільшився на 19,5%, зокрема у виробництві електроенер-
гії – на 41,3%. При цьому в розподілі електроенергії обсяги вироб-
ництва скоротилися на 9,0%. З початку 2014 р. було вироблено 
3604,7 млн кВт·год. електроенергії1. 

 
 

  

                                                   
1 Соціально-економічне становище Луганської області за січень-тра-

вень 2014 року [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Луга-
нській області. – Режим доступу: www.lg.ukrstat.gov.ua. 
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ІІ.3. Аналіз соціально-економічних показників  
Донецької та Луганської областей за 2014 р.  
порівняно з 2012-2013 рр. 

За 2014 р. індекс промислової продукції Донецької області 
порівняно з попереднім роком склав 68,5% (за 2013 р. відносно 
2012 р. цей показник склав 93,6%, за 2012 р. – 94,6, а за 2011 р. – 
113,1%) (табл. ІІ.9). 

Таблиця ІІ.9 
Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку 

Донецької області, % 1 

Показник  

Темпи зростання 

2011 р. 
до 

2010 р. 

2012 р.
до  

2011 р.

2013 р. 
до 

2012 р. 

2014 р. 
до 

2013 р. 

Індекс промислової продукції 113,1 94,6 93,6 68,5 
Капітальні інвестиції (за січень-ве-
ресень відповідного року) 155,2 136,4 72,0 50,8 
Експорт товарів (за січень-листопад 
відповідного року) 132,9 83,8 86,2 70,4 
Імпорт товарів (за січень-листопад 
відповідного року) 154,4 108,5 118,0 53,1 
Експорт послуг (за січень-вересень 
відповідного року) 93,5 127,2 84,7 83,4 
Імпорт послуг (за січень-вересень 
відповідного року) 115,6 123,9 83,5 67,0 
Середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника (за сі-
чень-листопад відповідного року): 
номінальна, грн 121,3 114,6 106,7 102,7 
реальна, % 110,9 112,5 106,2 89,6 

Кількість зареєстрованих безробіт-
них (грудень поточного року до  
грудня попереднього року) 85,8 104,6 - 81,4 

1 Дані Головного управління статистики у Донецькій області [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua. 
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За січень-листопад 2014 р. експорт товарів із Донецького ре-
гіону склав 70,4% до відповідного періоду 2013 р. Це на 15,8% 
менше, ніж відношення січня-листопада 2013 р. до 2012 р., і майже 
вдвічі менше показника 2011 р. до 2010 р. Експорт до Російської 
Федерації, яка до 2014 р. була найбільшим зовнішньоторговельним 
партнером, зменшився порівняно із січнем-листопадом 2013 р.  
у 2,1 раза. 

У 2014 р. середньомісячна номінальна заробітна плата одного 
штатного працівника підприємств, установ та організацій Донець-
кого регіону (з кількістю зайнятих 10 чол. і більше) склала 3857 грн. 
Порівняно з 2013 р. середня зарплата номінально зросла на 2,7%, 
реально, з урахуванням інфляції та сплачених податків, – знизилася 
на 10,4%. 

За даними Головного управління статистики у Донецькій об-
ласті міграційне скорочення у січні-листопаді 2014 р. склало 9581 
чол. Динаміку міграційного скорочення наведено на рис. ІІ.6. 

 

Рис. ІІ.6. Динаміка еміграційного скорочення населення  
в Донецькій області, чол.1 

1 Дані Головного управління статистики у Донецькій області [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua. 
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Аналіз соціально-економічного стану Луганської області сві-
дчать про зниження практично усіх показників розвитку регіону. 
Використання капітальних інвестицій у 2014 р. склало 39,2% по ві-
дношенню до 2013 р. – це у 3,6 раза менше, ніж показник 2013 р. до 
2012 р. (табл. ІІ.10).  

За 2014 р. експорт товарів із Луганської області склав 53,8% 
до 2013 р. Це на 31% менше, ніж відношення 2013 р. до 2012 р., і 
майже в чотири рази менше показника 2011 р. до 2010 р. 

Таблиця ІІ.10 
Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку 

Луганської області, % 1 

Показник 

Темпи зростання 

2011 р. 
до 

2010 р. 

2012 р.
до  

2011 р.

2013 р. 
до 

2012 р. 

2014 р. 
до 

2013 р. 

Капітальні інвестиції  – 124,3 144,5 39,2 
Експорт товарів  195,7 64,5 84,5 53,8 
Імпорт товарів  155,8 114,1 93,0 54,9 
Експорт послуг  – 49,8 87,9 130,1 
Імпорт послуг  – 112,8 232,2 84,7 
Заробітна плата: 
номінальна, грн 120,8 112,7 108 101,2 
реальна, % 110,1 111,7 107,6 86,4 

 Кількість зареєстрованих безробіт-
них (травень поточного року до 
травня попереднього року) 132,1 86,1 – 99,8 

У 2014 р. середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника установ та організацій Луганської області (з кількістю 
зайнятих 10 чол. і більше) склала 3377 грн. Порівняно з 2013 р. се-
редня зарплата номінально зменшилася на 6,8%, реально, з ураху-
ванням інфляції та сплачених податків, – на 21,2%. 

1 Підсумки роботи промисловості регіону за січень-травень 2014 року: 
Експрес-випуск. – 2014. – № 330 / Головне управління статистики у Луганській 
області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lg.ukrstat.gov.ua. 
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ІІ.4. Зруйновані об’єкти Донецької та Луганської  
областей станом на 01.03.2015 р. 

Бойові дії в Донецькій і Луганській областях несуть у собі ри-
зики зниження виробничого потенціалу регіону внаслідок ушкод-
жень виробничих об'єктів, електромереж, газотранспортної сис-
теми, а також залізничного й автотранспорту. 

За даними РНБО України, станом на 01 вересня 2014 р. у До-
нецькій і Луганській областях загалом було пошкоджено або зруй-
новано 217 об'єктів освіти, 45 – охорони здоров'я, 51 – культурного 
та спортивного призначення, 81 адміністративний будинок, 14 об'є-
ктів торгівлі та 132 промислових об'єкти на загальну суму 4 млрд 
788 млн грн1. 

Станом на 01.03.2015 р., за даними департаменту економіки 
Донецької облдержадміністрації, в Донецькій області пошкоджено 
або зруйновано більше 10 тис. об'єктів на суму майже 3 млрд грн. 
Це, зокрема, 7409 об'єктів житлового будівництва, 1346 об'єктів 
електропостачання, 62 – теплопостачання, 58 – водопостачання, 
848 – газопостачання, 19 – каналізаційного господарства. Крім 
цього, постраждали 70 закладів охорони здоров'я, 176 загально- 
освітніх шкіл, 86 дошкільних закладів, 28 професійно-технічних,  
19 вищих навчальних закладів, 26 об'єктів фізичної культури  
і спорту, 54 установи культури. Дістали пошкоджень 128 об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури, 66 об'єктів промисловості, 
95 підприємств торгівлі, 4 банківські установи та 123 об'єкти інших 
сфер економіки (рис. ІІ.7) 2.  

За попередніми даними, станом на кінець лютого 2015 р.  
фактичний збиток, завданий Луганській області, становив 4,4 млрд 

1 Цена войны: экономические и социальные последствия конфликта на 
Донбассе [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический центр 
СНБО. – Режим доступа: http://mediarnbo.org/ 2014/09/17/tsena-voynyi-
ekonomicheskie-i-sotsialnyie-posledstviya-ko nflikta-na-donbasse/?l. 

2 В Донецкой области повреждено или разрушено более 10 тысяч объ-
ектов [Электронный ресурс] / Пресс-служба Донецкой областной государ-
ственной администрации. – Режим доступа: http://donoda.gov.ua/? 
lang=ru&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id:24598. 
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грн. Сума, необхідна на відновлення об'єктів житлово-комуналь-
ного господарства на звільнених територіях, – 1,1 млрд грн.1 

У Донецькій і Луганській областях зазнали руйнувань 962 км 
автомобільних доріг загального користування (250,5 км – у Донець-
кій та 711,5 км – у Луганській), 24 мости і шляхопроводи завдовжки 
більше 2394 погонних метрів; пошкоджені 483 об'єкти залізничної 
інфраструктури (станції, колії, контактні мережі, пристрої електро-
постачання тощо). Значних руйнувань зазнала інфраструктура між-
народного аеропорту «Донецьк» ім. С. Прокоф'єва і міжнародного 
аеропорту «Луганськ». 

Рис. ІІ.7. Кількість зруйнованих (пошкоджених) об'єктів  
виробничого та соціального призначення в Донецькій  

і Луганській областях, од. 

Проблеми в енергетичному комплексі Донбасу, пов'язані з по-
шкодженнями об'єктів електропостачання, несуть загрозу зниження 
виробничого потенціалу, а в окремих випадках і загрозу безповоро-
тних втрат промислових активів. В Україні приблизно половина 

1 Ситуация в Луганской области: ущерб от военных действий состав-
ляет 4,4 млрд грн [Электронный ресурс] / Пресс-служба Донецкой областной 
государственной администрации / Информационное агентство CXID.info . – 
Режим доступа:  http://cxid. info/situaciya-v-luganskoy-oblasti-uscherb-ot-
voennyh-deystviy-sostav lyaet-4-4-mlrd-grn-n120481. 
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всієї електроенергії вироблялась вугільними тепловими електроста-
нціями (ТЕС). 13 із 14 ТЕС постачають електроенергію на українсь-
кий енергетичний ринок, 6 із цих станцій розташовані в Донецькій 
і Луганській областях – Зуївська ТЕС, Курахівська ТЕС, Слов'ян-
ська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Луганська ТЕС. 
Їх сумарна встановлена потужність становить близько 15% загаль-
ної встановленої потужності в Україні. 

За інформацією Міненерговугілля, в результаті бойових дій 
ушкодження різного ступеня були завдані об'єктам інфраструктури 
(будівель, комунікацій) усіх ТЕС Донбаської енергосистеми. Значні 
пошкодження завдані магістральним і локальним лініям електропе-
редачі та підстанцій. Повністю зупинена робота Слов'янської ТЕС  
і частково − Луганської ТЕС (працюють два енергоблоки з п'яти 
встановлених). 

За даними Міненерго, на початок серпня 2014 р. на територіях 
Луганської та Донецької областей було пошкоджено більше 10 ви-
соковольтних ліній 220 і 330 кВ і більше 20 ліній 110 кВ. За оцін-
ками Центру досліджень енергетики України, пошкодження висо-
ковольтних ліній 220 і 330 кВ можуть привести до виходу всіх по-
тужностей регіону з енергосистеми України, що, у свою чергу, при-
зведе до дефіциту електроенергії і за межами Донбасу1. 

На коксохімічних підприємствах залишились гострими про-
блеми з постачанням сировини та вивезенням готової продукції за-
лізничним транспортом. Низькі обсяги залишків вугілля не дозво-
ляли налагодити повноцінний виробничий процес.  

Через відсутність вугілля для коксування внаслідок фактич-
ної відсутності залізничного сполучення в зоні АТО в лютому 
2015 р. на гарячу консервацію були зупинені Ясинівський коксохі-
мічний завод і «Донецьккокс». У результаті бойових дій та по- 
шкодження всіх чотирьох високовольтних вводів Авдіївський кок-
сохімічний завод із 24 січня 2015 р. перебував на резервному енер-
госпоживанні. 27 лютого підприємство було підключено до елект-
ромережі ліній електропередачі 110 кВ «Макіївська – АКХЗ № 1» 

1 Гламаздин В. Энергосистема Донбасса. Проблемы локальные – по-
следствия глобальные [Электронный ресурс] / В. Гламаздин / Центр дослі-
джень енергетики. – Режим доступа: http://eircenter.com/ua-analiitika/ 
energosistema-donbassa-problemyi-lokalnyie-%E2%80%93-posledstviya-globalny 
ie%E2%80%A6/. 
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і «Макіївська – АКХЗ № 2». Тривали аварійно-відновлювальні ро-
боти на повітряних лініях електропередачі 110 кВ «Ясинувата – 
АКХЗ № 1» і «Ясинувата – АКХЗ № 2»1. 

Проблеми в коксохімічній галузі, руйнування транспортної 
інфраструктури, пошкодження ліній електромереж унеможливлю-
вали роботу підприємств металургійної галузі. Повністю зупинили 
свою роботу ПАТ «ДМЗ», ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний 
завод», ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод», ПАТ «Ма-
кіївський металургійний завод»,  ПАТ «Єнакіївський металургій-
ний завод», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ТОВ 
«Стаханівський феросплавний завод», ПАТ «Харцизький трубний 
завод», ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод», ПАТ 
«Красногорівський вогнетривкий завод». Унаслідок попадання арт-
снаряду пошкоджена аглофабрика ММК ім. Ілліча Групи «Мет-ін-
вест»2.  

Із 135 діючих шахт Донбасу 100 розташовані на території, не 
підконтрольній Україні. А з тих 35 вугледобувних шахт, розташо-
ваних на підконтрольній Україні частині Донбасу, працюють тільки 
283. Фактично зупинені: Шахта «Октябрьский рудник» ДП ДВЕК, 
шахта «Ясинівська-Глибока» ДП «Макіїввугілля», шахта «Бу- 
тівська» ДП «Макіїввугілля», шахта «Комсомолець Донбасу» 
ПАТ ДТЕК, шахта «Первомайська» ДП «Первомайськвугілля»  
та ін.  

Заступник генерального директора Центру досліджень енер-
гетики В. Гламаздін4 вважає, що зупинка роботи шахт негативно 
                                                   

1 Итоги работы металлургических предприятий Донецкой области в 
феврале [Электронный ресурс] / Пресс-служба Донецкой областной государ-
ственной администрации. – Режим доступа: http://donoda.gov.ua/? lang= 
ru&sec=02.03.09&iface=Public&cmd=view&args=id:24753. 

2 Артснаряд повредил аглофабрику ММК имени Ильича [Электронный 
ресурс] / Метінвест. – Режим доступа: http://ilyichsteel.metinvestholding. 
com/ru/press/news/show/3504. 

3 Шахти: дешевше закрити чи реформувати? [Електронний ресурс] / 
Конфедерація вільних профспілок України. – Режим доступу: http://kvpu. 
org.ua/uk/news/7/3844/shakhti:-deshevshe-zakriti-chi-reformuvati. 

4 Гламаздин В. Энергосистема Донбасса. Проблемы локальные – по-
следствия глобальные [Электронный ресурс] / В. Гламаздин / Центр дослі-
джень енергетики. – Режим доступа: http://eircenter.com/ua-analiitika/ 
energosistema-donbassa-problemyi-lokalnyie-%E2%80%93-posledstviya-globalny 
ie%E2%80%A6/. 
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впливає не тільки на промисловість Донецької області. Електроста-
нції, розташовані в інших регіонах України, а також ті ТЕЦ, які за-
лишилися вугільними (у тому числі Дарницька ТЕЦ, м. Київ), також 
забезпечуються вугіллям Донбасу. Для повноцінного і своєчасного 
постачання вугіллям шахти повинні працювати безперебійно, що 
складно забезпечити в зоні бойових дій. 

Інформацію про промислові підприємства, що призупинили 
роботу або пошкоджені внаслідок бойових дій у Луганській та До-
нецькій областях, наведено в додатку Б.  

Поновлення діяльності вуглевидобувних, металургійних і  
коксохімічних підприємств залежало від подальшого розвитку по-
дій у регіоні та головним чином − від забезпечення стабільності за-
лізничного сполучення, постачання електроенергії. 

ІІ.5. Основні тренди розвитку промисловості Донецької  
та Луганської областей 

Сучасні проблеми промислового розвитку Донецької та Лу- 
ганської областей визначаються трендами, які склалися за довгий 
період. Розвиток цих областей зумовлений історично сформованою 
орієнтацією економіки країни на розширення інтенсивної експлу- 
атації природних ресурсів. Підприємства чорної металургії, елект-
роенергетики, машинобудування та металообробки, паливної про-
мисловості у своїй більшості мали союзне підпорядкування та ви-
робляли продукцію загальносоюзної спеціалізації, тобто розвива-
лися галузі, орієнтовані переважно на вивезення виробленої про- 
дукції за межі цих регіонів. Таким чином, перший тренд економіч-
ного розвитку областей – значне превалювання базових галузей над 
іншими. 

Адаптація промислових галузей регіону в нових економічних 
умовах відбувалася головним чином не шляхом створення нових 
високотехнологічних виробництв, а в результаті закриття окремих 

Гламаздин В. Дайте угля: ждет ли украинские теплоэлектростанции 
остановка [Электронный ресурс] / В. Гламаздин / Центр досліджень енерге-
тики. – Режим доступа: http://eircenter.com/ua-analiitika/dajte-uglya-zhdet-li- 
ukrainskieteploelektrostancziiostanovka/?key=tags&tag=%D1%83 
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C. 
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підприємств і навіть зникнення цілих галузей (легка промисло-
вість), продукція яких виявилася неконкурентоспроможною. Багато 
з тих підприємств, які зуміли пристосуватися до нових економічних 
відносин (у добувній, чорній металургії, електроенергетиці, газовій 
промисловості, хімії та нафтохімії, машинобудуванні), використо-
вують застарілу техніку і технологію, що негативно позначається на 
рівні продуктивності праці та екологічному стані в регіоні.  

Новий тренд у розвитку Донецької області визначили ті за-
ходи щодо промислової політики, які розробила та здійснила укра-
їнська влада з метою підтримки та стимулювання розвитку про- 
мисловості. У 1996 р. було прийнято Концепцію державної про- 
мислової політики (Постанова Кабінету Міністрів України № 272 
від 29 лютого 1996 р.), яку у 2003 р. змінили Концепція промислової 
політики (Наказ Президента України № 102 від 12 лютого 2003 р.), 
Державна програма розвитку промисловості на 2003-2010 рр. (Пос-
танова Кабінету Міністрів України № 1174 від 28.07.2003 р.). Зако-
ном України «Про проведення економічного експерименту на під- 
приємствах гірничо-металургійного комплексу України» № 934-
ХIV від 14.07.1999 р. було впроваджено пільговий режим оподатку-
вання для підприємств гірничо-металургійного комплексу на період 
1999-2002 рр., Закон України «Про спеціальні економічні зони і спе-
ціальний режим інвестиційної діяльності у Донецькій області» 
№356-XIV від 24.12.1998 р. гарантував суб’єктам господарювання 
податкові та митні пільги за умов реалізації у пріоритетних для ре-
гіону видах економічної діяльності інвестиційних проектів на суму 
більше 1 млн дол. США.  

Подальший процес реформування промисловості в регіонах 
визначався недосконалістю здійснення промислової політики на 
державному рівні. Так, остання Державна програма розвитку про-
мисловості діяла з 2003 до 2011 р. Лише у 2013 р. було схвалено 
Концепцію Загальнодержавної цільової економічної програми роз-
витку промисловості на період до 2020 р. 

Для формування довгострокових цільових програм розвитку 
промисловості індустріальних регіонів пріоритети промислового 
розвитку мають бути чітко визначені та викладені в законах Укра-
їни та стратегічних і програмних документах Кабінету Міністрів 
України, стратегіях розвитку відповідних міністерств і відомств, 
стратегіях соціально-економічного розвитку регіонів.  
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Донецька та Луганська області – регіони з високим рівнем 
промислового розвитку1 (рис. ІІ.8). Промисловість є ключовим  
елементом економічної системи України та східних регіонів країни 
і тому залишатиметься фундаментом для становлення інших секто-
рів економіки. Процеси структурних трансформацій найбільш яск-
раво проявляються у переробних виробництвах, які формують ядро 
економіки регіону. У результаті перетворень структура промисло-
вості Донецької та Луганської областей зазнала змін (табл. ІІ.11). У 
Донецькій та Луганській областях рівень виробництва у промисло-
вості знижався ще до початку збройного конфлікту. Так, індекс про-
мислового виробництва у 2013 р. склав відповідно 87,5 та 94,3% до 
2004 р., а в цілому по Україні – 102,7% (за рахунок підвищення те-
мпів зростання у добувній промисловості). Згідно з даними 
табл. ІІ.11 у структурі промисловості відбулося зниження темпів 
виробництва у таких традиційних галузях, як металургійне вироб-
ництво та виробництво готових металевих виробів, виробництво 
коксу, продуктів нафтопереробки. Значний спад відбувся у легкій 
промисловості, її обсяги знизилися в Донецькій області більш ніж 
на 60,0% за аналізований період. Диспропорції в розвитку промис-
ловості Донецької та Луганської областей, нестійкий характер ди-
наміки промислового зростання більшою мірою пов’язані з прева-
люванням у промисловості низько технологічного сировинного екс-
портного виробництва, переважанням у структурі виробництва си-
ровинних галузей і тих, що виробляють продукцію з низьким рівнем 
технологічної обробки, значною питомою вагою у структурі вироб-
ництва матеріалоємних видів промислової діяльності.  

1 Для класифікації регіонів за рівнем розвитку промисловості розрахо-
вано індекс промислового розвитку регіонів за показником реалізованої про-
мислової продукції на одну особу як співвідношення середнього обсягу реалі-
зованої промислової продукції в розрахунку на одну особу за 2004-2013 рр. у 
регіоні до середньої величини обсягу реалізованої промислової продукції в ро-
зрахунку на одну особу за 2004-2013 рр. в Україні. За результатами сформо-
вано три групи регіонів: регіони з високим рівнем промислового розвитку 
(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Полтавська області); 
регіони із середнім рівнем промислового розвитку (Київська і Харківська об-
ласті); регіони з низьким рівнем промислового розвитку (АР Крим, Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області). 
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Напружена ситуація в зазначених областях унаслідок бойо-
вих дій на сході країни в 2014 р. продовжила негативно впливати на 
економічну ситуацію в країні. Пошкодження транспортних шляхів, 
вугільних шахт та інших виробничих об’єктів були основними при-
чинами подальшого зниження обсягів виробництва промислової 
продукції. Значне погіршення стану промисловості відбулося у 
2014 р. Індекс промислового виробництва в Україні склав 92,3%, на 
40,0% знизився рівень промисловості у Донецькій області, майже 
на 50,0% – у Луганській.  

Донецька та Луганська області належать до старопромисло-
вих регіонів. Основну роль в економіці регіонів відіграють галузі 
промисловості, які є фондо- та капіталоємними, тобто характеризу-
ються наявністю значних виробничих фондів, необхідних для ви- 
робництва продукції. Основна проблема регіонів полягає в над-
лишку виробничих потужностей, представлених великими та сере-
дніми підприємствами із застарілим обладнанням і технологіями та 
віковим ступенем зносу основних фондів. Ступінь зносу основних 
фондів економіки регіону у 2010 р. склав 64,5%, що майже на 14,0% 
нижче, ніж загалом в Україні. При тому, що у промисловості сту-
пінь зносу основних фондів на 10,0% вище, ніж в Україні, в окремих 
галузях регіону вона складала: у добувній промисловості − 55,8% (в 
Україні − 47,8%), переробній − 73,4 (в Україні – 66,8), виробництві 
та розподіленні електроенергії, газу та води – 67,0% (в Україні – 
60,7%)1. Вважається, що якщо протягом тривалого часу рівень 
зносу не перевищує 40,0%, то це є достатнім для забезпечення роз-
ширеного відтворення основних фондів. Якщо ж протягом декіль-
кох років рівень зносу коливається в межах 40,0-50,0%, то має місце 
лише відтворення основних фондів. А якщо ступінь зносу сягає по-
над 51,0%, то йдеться про звужене відтворення та відтворювальний 
цикл порушено. Отже, постає загроза загубити базу для майбут-
нього промислового розвитку.  

Однак більшості підприємств останніми роками бракувало 
коштів для забезпечення видатків, пов’язаних із процесами віднов-
лення, фінансування інвестицій в основний капітал. Це підтверджу- 
ється і зіставленням показників, що відображають інвестиції в ос- 

1 Основні засоби України у 2010 році [Електронний ресурс]: стат. бюл. 
/ Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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новний капітал (табл. ІІ.12).  Незважаючи на те що частка промис-
ловості в загальному обсязі капітальних інвестицій була значною 
(понад 50,0% у Донецькій області та більш ніж 60,0% у Луганській), 
загального обсягу видатків було недостатньо для формування  
передумов модернізації виробництва та випуску конкурентоспро-
можної продукції.  

Подібна ситуація обумовлюється, з одного боку, необхідні-
стю здійснення значних вкладень у короткостроковій перспективі 
та «відкладеним ефектом», а з іншого – відсутністю відповідної під-
тримки господарюючих суб’єктів на державному рівні. Недостатній 
рівень коштів, що направляються на оновлення основних фондів, 
свідчить про зниження технологічного рівня промисловості терито-
ріальних систем. Це пов’язано з тим, що за відсутності послідовно-
сті з боку держави в питаннях здійснення інноваційної політики 
власники промислових підприємств іноді зневажливо ставляться до 
питань технологічної модернізації: прагнучи до отримання миттє-
вого доходу, вони нехтують стратегічними перспективами. 

Промисловий розвиток Донецької та Луганської областей 
значною мірою залежить від мінеральних ресурсів і галузей, на яких 
вона безпосередньо базується. Питома вага сировинної продукції у 
складі реалізованої промислової продукції Донецької області скла-
дає 81,9%, Луганської − 85,6, а в цілому по Україні − 66,9%. Значно 
вище цей показник у монофункціональних містах. 

Так, у Вугледарі сировинна продукція становить увесь обсяг 
реалізованої, Жданівці та Кіровському – 99,9%, Докучаєвську – 
99,7, Авдіївці – 99,4, Добропіллі – 98,5, Дзержинську – 96,0%. Най-
більшу питому вагу інноваційної продукції (83,8%) має м. Крама-
торськ, основні підприємства якого спеціалізуються на виробництві 
продукції важкого машинобудування, ювелірному виробництві. 

Отже, до основних проблем розвитку промисловості Донець-
кої та Луганської областей можна віднести: 

високий рівень зносу основних фондів, що негативно впливає 
на конкурентоспроможність економіки регіону, створює загрозу на-
вколишньому середовищу та здоров’ю населенню; 

надмірну орієнтованість провідних видів діяльності промис-
ловості регіону на світові ринки, що робить їх залежними від зов- 
нішньої кон’юнктури; 

високу матеріало-, енерго- та капіталоємність виробництва 
продукції; 
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збитковість значної частини вугільних підприємств, недо- 
статні обсяги державних коштів, що виділяються на дотації таким 
підприємствам, і неефективний їх розподіл між споживачами, зрос-
тання кредиторської заборгованості, погіршення виробничих пока-
зників; 

низьку інноваційну активність підприємств. 
В умовах збереження тренду промислового розвитку, що  

існував, напрямами стратегічного планування розвитку промисло-
вості регіонів мають бути такі. 

Повернення та підвищення конкурентоспроможності про-
мислових підприємств та їх продукції: 

сприяння модернізації промислових виробництв шляхом за-
безпечення інформування підприємців території про новітні про-
гресивні технології та обладнання;  

стимулювання підвищення ефективності використання осно-
вних фондів та земельних ресурсів;  

сприяння створенню інноваційного сектору в промисловості 
на основі інтеграції організацій науки і промисловості та підпри-
ємств малого бізнесу;  

формування та реалізація комплексних заходів щодо підви-
щення якості продукції підприємств;  

розвиток систем забезпечення якості та сертифікації продук-
ції.  

Залучення інвестицій в економіку регіону: 
створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення 

інвестиційної привабливості підприємств та сприяння у пошуку по-
тенційних інвесторів;  

фіксація пріоритетів інвестиційної політики в регіонах та  
містах, тобто такі пріоритети мають бути не тільки визначеними, 
але і зафіксованими в документах з регіонального та міського роз-
витку і бути легітимними для інвесторів. Для промислових міст 
пріоритетні напрями інвестиційної політики мають визначатися на 
основі: оцінки стану і конкурентоспроможності галузей промисло-
вості міста й аналізу їх динаміки; оцінки науково-технічного по- 
тенціалу міста як основи розвитку різних галузей промислового ви- 
робництва; вибору пріоритетних напрямів розвитку промисловості; 
аналізу відповідності пріоритетних напрямів розвитку промислово- 
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сті стратегії соціально-економічного розвитку міста і трендам роз-
витку національної та глобальної економіки; 

сприяння створенню підприємств з іноземним статутним ка-
піталом;  

стимулювання виробництва імпортозамінної та експорто-орі-
єнтованої наукоємної високотехнологічної продукції;  

упровадження інноваційних наукоємних технологій;  
упровадження технологій, що знижують вплив промислових 

підприємств на забруднення атмосфери, підземних і поверхневих 
вод, ґрунтів, надр, озонового шару. 

Реалізація кадрової політики:  
створення умов для розвитку ринку праці, заповнення дефі-

циту висококваліфікованих кадрів промислових підприємств;  
формування та реалізація комплексних заходів щодо підго- 

товки, перепідготовки та закріплення кадрів на підприємствах;  
сприяння розробці та реалізації проектів у рамках розбудови 

системи «освіта впродовж життя»: виявлення освітніх потреб насе-
лення і міського господарства, вивчення учбово-матеріальної бази, 
проведення моніторингу розвитку освітнього простору території; 

 перенавчання шахтарів і представників інших професій, які 
вивільняються, сприяння їм у створенні робочих місць у сфері ма-
лого бізнесу; 

узгодженість позицій та інтересів роботодавців, професійних 
навчальних закладів і служб профорієнтації та адаптації; 

 відновлення підготовки кадрів у професійних навчальних за-
кладах. 

Просування продукції промисловості на внутрішньому і зов-
нішньому ринках: 

розвиток міжрегіональних і міжнародних зв'язків;  
сприяння розвитку експорту та промислової кооперації; 
сприяння розвитку виставкової діяльності, ринкової інфра-

структури і торговельної мережі підприємств;  
стимулювання виробництва комплектуючих виробів і розви-

ток кооперації на підприємствах малого та середнього бізнесу.  
Розвиток пріоритетних напрямів промислової діяльності: 
формування та реалізація програм або комплексних заходів 

щодо розвитку галузей, які забезпечують виробництво конкуренто-
спроможної імпортозамінної продукції;  
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формування умов для розвитку та створення нових вироб-
ництв, нових малих промислових підприємств, що використовують 
унікальні наукоємні виробництва, сучасні технології;  

стимулювання розвитку виробництв, що використовують  
місцеві сировинні ресурси, технології з переробки відходів вироб-
ництва, очищення стічних вод та шкідливих викидів в атмосферу. 

Розвиток взаємовигідного соціально-економічного партнер- 
ства: 

розвиток взаємовідносин із промисловими підприємствами, 
об'єднаннями промисловців, громадськості та профспілками для ус-
пішної реалізації промислової політики;  

формування в суспільстві та трудових колективах внутріш-
ньої згоди з приводу цілей розвитку і способів їх досягнення, які 
забезпечують поступове зростання економіки та промисловості че-
рез модель розширеного відтворення на основі переходу до іннова-
ційно-інвестиційного шляху розвитку й підвищення ефективності. 

Вирішення завдань щодо наведених напрямів сприятиме ви-
конанню таких заходів:  

надання організаційної, інформаційної та методологічної під-
тримки зі створення і розвитку інноваційно-технологічних центрів, 
бізнес-інкубаторів;  

створення інфраструктури просування на ринок науково-тех-
нічних розробок і наукоємної продукції; 

створення інфраструктури надання послуг у сфері викорис-
тання результатів інноваційної діяльності, охорони прав на об'єкти 
інтелектуальної власності; 

організація конкурсного відбору інноваційних проектів від-
повідно до пріоритетів науково-технічного, економічного і соціаль-
ного розвитку промислового міста;  

участь у розробці програм реформування промислових під- 
приємств міст; 

формування регіональної та міської політики управління 
об’єктами brownfields1: визначення умов і характеру перетворення  

1 Brownfields − ділянки землі, що втратили первинну цінність у резуль-
таті господарської діяльності людини, покинуті та недовантажені об'єкти не-
рухомості, подальше використання яких ускладнене внаслідок екологічного 
забруднення.  
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таких територій, особливостей нового використання з урахуванням 
їх гідро-геологічного, гідрогеохімічного стану, можливостей інже-
нерної інфраструктури; створення реєстру територій промислової 
забудови, придатних для реконструкції та будівництва нових об'єк-
тів; забезпечення доступу до цієї інформації для потенційних інве-
сторів;  

стимулювання розвитку діючих та створення в місті нових ви-
робництв на основі рециклінгу відходів промислового виробництва 
та продукції, яка втратила свої споживчі властивості в результаті 
життєдіяльності міста та його населення; 

підвищення ефективності промислового виробництва за ра-
хунок розвитку виробничої інфраструктури; 

проведення семінарів, конференцій з упровадження ефектив-
них систем управління охороною праці та промисловою безпекою, 
технологій з енерго- і ресурсозбереження та зниження викидів в ат-
мосферу парникових газів відповідно до Кіотського протоколу;  
розвитку прямих контактів і співробітництва промислових підпри-
ємств із потенційними інвесторами та кредитно-фінансовими уста-
новами; форм спільної діяльності навчальних закладів та промисло-
вих підприємств у питаннях підготовки кадрів, відкриття нових спе-
ціальностей, необхідних промисловим підприємствам, у тому числі 
з урахуванням їх роботи в умовах інтеграції з ЄС; проблем якості 
продукції та конкурентоспроможності підприємств; питань розви-
тку соціально-економічного партнерства, умов життєдіяльності на 
промислових підприємствах міст; 

організація і проведення навчальних семінарів для фахівців 
підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю; 

організація постійно діючих виставок продукції, що випуска-
ється підприємствами промислових міст.  

У загальному вигляді має вирішуватися завдання промисло-
вого лідерства регіонів. 

Подальший розвиток промисловості Донецької та Луганської 
областей ускладнювався такими проблемами: 

1. Знищення та знос промислового обладнання. Громадська 
організація «Громадська ініціатива» формує Єдиний реєстр збитку 
інфраструктури Донбасу, завданням якого є збір інформації про 
об’єкти Донецької та Луганської областей, які зруйновано або по- 
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шкоджено внаслідок бойових дій1. Наразі він містить інформацію 
про більш ніж 20 промислових об’єктів, які є пошкодженими або 
повністю зруйнованими. На сайті газети «Дзеркало тижня» 
04.09.2014 р. опубліковано список руйнувань у Донецькій області2. 
На жаль, кількість об’єктів постійно збільшується. У Луганській об-
ласті станом на кінець серпня зазнали порушень три десятки вели-
ких промислових підприємств: зруйновано будівлі виробничих це-
хів, офісних приміщень, пошкоджено або знищено обладнання3.  

2. Нестача сировини. Наприклад, зупинка у серпні Авдіїв-
ського коксохімічного заводу – найбільшого в Європі, який вироб-
ляє третину всього українського коксу, практично паралізувала ме-
талургійну галузь. Підприємство забезпечує цілий ряд металургій-
них заводів необхідною сировиною, тому було призупинено вироб-
ництво на залежних від нього підприємствах, зокрема Донецькому 
металургійному заводі, Єнакіївському металургійному заводі. 

3. Масштабні руйнування об’єктів дорожньо-транспортної
інфраструктури, що ускладнює постачу сировини, а також взаємо-
дію підприємств між собою. У результаті бойових дій через руйну-
вання інфраструктури (мостів, шляхопроводів, шляхів, контактної 
мережі та ін.) немає можливості відправляти вантажні вагони більш 
ніж з 50 основних вантажних станцій Донецької залізниці. 

4. Низька інвестиційна активність підприємств, згортання
іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення тер-
мінів їх реалізації на майбутній період, відплив капіталу з України 
через політичну нестабільність (див. табл. ІІ.12).  

5. Скорочення чисельності населення через міграційний рух.
Тільки за офіційною статистикою міграційне скорочення населення 
Донецької області у січні-червні 2014 р. склало 1338 чол., у той же 
час за відповідний період 2013 р. область залишило 313 чол., у 

1 Офіційний сайт громадської організації «Громадська ініціатива» [Еле-
ктронний ресурс]. − Режим доступу: http://реестр.укр/ ru/. 

2 Офіційний сайт газети «Дзеркало тижня» [Електронний ресурс]. − Ре-
жим доступу: http://zn.ua/UKRAINE/sostavlen-spisok-obektov-razrushennyh-v-
rezultate-boev-v-doneckoy-oblasti-152508_. html. 

3 На восстановление промпредприятий Луганщины нужны миллиарды 
(список) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт газети «Дзеркало тижня» – 
Режим доступу: http://zn.ua/UKRAINE/na-vosstanovlenie-promyshlennosti-
luganschiny-nuzhno-400-mln-grn-i-17 0-mln-doll-153110_.html. 
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2012 р. спостерігався міграційний приріст у кількості 1837 чол., 
2011 р. – 186, 2010 р. – 548 чол.1. Можна припустити, що тенденція 
відтоку населення з Донецької області триватиме. І для цього є під-
стави. Заробітна плата найманих працівників Донецької області за 
липень 2014 р. склала 76,4% до липня 2013 р., у тому числі у про-
мисловості відбулося її падіння до 82,9%, будівництві – 62,6, про-
фесійній, науково-технічній діяльності – 39,1%2. Отже, під загро-
зою опинилися виробничий потенціал регіону, кваліфікований пер-
сонал та наукові кадри. Потребує відновлення наукова інфраструк-
тура в Донецькому регіоні. Пошкоджено приміщення Інституту 
прикладної математики і механіки, Донецького фізико-технічного 
інституту ім. О.О. Галкіна НАН України, Українського державного 
науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірни-
чої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи. 

Для подолання наслідків бойових дій на території промисло-
вих міст в основу стратегії розвитку кожного промислового міста 
має бути покладено програму відновлення міста. Як інструмент 
може бути використано програмно-проектний підхід. Він дозволяє 
поєднувати у єдиному документі можливості використання в інте-
ресах розвитку планово-адміністративні й ринкові ініціативи, адмі-
ністративний ресурс та підприємливість, узгоджено задовольняти 
міські потреби шляхом інтеграції влади, науки, бізнесу та суспіль-
ної думки. Крім цього, є можливість розподіляти фінансування про-
грам та проектів між бюджетом міста, бізнесом та населенням, що 
не тільки значно скорочує видатки і підвищує ефект від реалізації 
бізнес-проектів, але і знижує тягар на регіональний і місцевий бю-
джети. Необхідне налагодження партнерських відносин між місце-
вими органами влади та представниками бізнесу. Невідкладною є 

                                                   
1 Міграційний рух населення за січень-червень 2011 року» [Електрон-

ний ресурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій 
області. – Режим доступу: http://www. donetskstat. gov.ua/. 

Міграційний рух населення за січень-червень 2010 року» [Електронний 
ресурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій обла-
сті. – Режим доступу: http://www.donetsk stat.gov.ua/. 

2 Заробітна плата найманих працівників Донецької області за липень 
2014 року [Електронний ресурс]: експрес-випуск / Офіційний сайт Головного 
управління статистики у Донецькій області. – Режим доступу: 
http://www.donetskstat.gov.ua/. 
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робота зі створення реєстру об’єктів, які потребують відновлення 
або допомоги (установи освіти, медицини, спорту). Разом з тим 
представники бізнесу повинні створити реєстр заходів, які є можли-
вими з їх боку для подолання наслідків ведення бойових дій у про-
мислових містах Донбасу. Поєднання зусиль місцевих органів 
влади і бізнесу у відбудові міст уможливить швидку мобілізацію 
людських і матеріальних ресурсів, що сприятиме прискоренню  
темпів відновлення економіки Донецької та Луганської областей. 

Як викладено вище, Донецька область до 2013 р. посідала пе-
рше місце серед регіонів за показником обсягу реалізованої проми-
слової продукції (у 2010-2014 рр. він склав 19,1; 20,1; 17,3; 18,5 та 
15,1% відповідно до всієї реалізованої продукції в Україні). У 
2014 р. унаслідок бойових дій вона втратила свої позиції та посту-
пилася Дніпропетровській області за цим показником (20,1%). 

У 2013 р. у Донецькій області функціонувало 3728 промисло-
вих підприємств (13,0% до загальної кількості підприємств обла-
сті), із них великих підприємств – 70, середніх – 505, малих – 31531. 
Малі підприємства виробляють лише 2,6% промислової продукції 
регіону, а великі –79,3%2, серед яких ПАТ «Маріупольський мета- 
лургійний комбінат ім. Ілліча» (металургійне виробництво), ПАТ 
«Металургійний комбінат «Азовсталь» (металургійне виробни- 
цтво), ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» (металургійне 
виробництво), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (виробництво електро- 
енергії), ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» (металургійне 
виробництво), ПАТ «Азовзагальмаш» (машинобудування), ПАТ 
«Авдіївський коксохімічний завод» (виробництво коксу), ПАТ 
«Концерн Стирол» (хімічне виробництво), ПАТ «Донбасенерго» 

1 Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльно-
сті у 2013 році [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Головного управління 
статистики у Донецькій області. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/ 
statinform/ str_zmini1.php?dn =2013. 

2 Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2014 року 
та індекс обороту (реалізації) в Україні [Електронний ресурс] // Експрес-ви-
пуск 30.01.2015 р. № 41/0/03.1вн-15. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 
gov.ua. 
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(виробництво електроенергії), ПАТ «Шахтоуправління «Покров-
ське» (вугільна промисловість) 1.  

Усі підприємства тією чи іншою мірою мали труднощі у своїй 
діяльності, пов’язані з різними причинами, а саме: 

труднощі з доставкою сировини внаслідок зруйнованої інфра-
структури (наприклад, у 2014 р. в області випускали кокс три кок-
сохімічних заводи і ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь». 
Однак через труднощі із забезпеченням підприємств сировиною  
і вивезенням готової продукції в результаті руйнування залізничної 
та енергетичної інфраструктури коксохімзаводи перебувають на 
межі зупинення виробництва); 

призупинення діяльності через технічні причини внаслідок 
бойовий дій (наприклад, унаслідок напруженої ситуації з подачею 
технічної води підприємства області змушені вирішувати проблеми 
забезпечення технічною водою за рахунок альтернативних джерел; 
відсутність стійкого енергопостачання − висока енергоємність і без-
перервний цикл виробництва – це основні особливості підприємств 
Донбасу, безпека яких має бути заснована на безперервному, надій-
ному електропостачанні). 

За 2014 р. порівняно з попереднім роком промислове вироб-
ництво Донецької області скоротилося на 31,5%, за грудень 2014 р. 
відносно грудня 2013 р. – майже у 2 рази. У той же час порівняно з 
листопадом 2014 р. загальний обсяг виробленої у грудні продукції 
збільшився на 3,2%, а в металургійному комплексі – на 10,7%2. Гли-
бину падіння виробництва за видами промислової діяльності відо-
бражено на рис. ІІ.9. 

Збільшення обсягів виробництва порівняно з попередніми мі-
сяцями фіксувалося у ІV кварталі щомісяця і досягалося за рахунок 
відновлення зруйнованої транспортної та енергетичної інфраструк-
тури, що дозволило деяким великим підприємствам, незважаючи на  
 

                                                   
1 Дані рейтингу підприємств за чистим доходом, який складено Голов-

ним управлінням статистики в Донецькій області за підсумками 2012 р. 
[http://donetskstat.gov.ua/news/2964_news.php]. 

2 Підсумки роботи промисловості Донецької області за 2014 рік (ін- 
декси промислової продукції за основними видами діяльності) [Електронний 
ресурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій об- 
ласті. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/express/index_n.php?dn=0115. 
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проблеми з доставкою сировини та відвантаженням готової про- 
дукції, відновити виробничий процес після вимушених простоїв. 
Однак унаслідок допущеного раніше спаду, який був найбільш гли-
боким у серпні 2014 р., динаміка виробництва з початку року про-
довжувала погіршуватися. 

Рис. ІІ.9. Індекси промислового виробництва в Донецькій області  
у грудні 2014 р.  
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У Луганській області спад обсягів продукції в 2014 р. спосте-
рігався за більшістю основних видів промислової діяльності. При- 
чому якщо відповідно до офіційної статистичної інформації в січні-
травні 2014 р. у цілому по області індекс промислової продукції ся-
гав 98,0%, то наприкінці року було зафіксовано значне скорочення 
показника − до 58,0%. До «локомотивів», за рахунок яких загальний 
спад відбувався меншими темпами протягом перших 5 місяців 
2014 р., можна віднести: виготовлення виробів із деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічну діяльність, металургійне виробни- 
цтво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устат-
кування, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових ви-
робів (табл. ІІ.13). 

 
Таблиця ІІ.13 

Індекси промислової продукції Луганської області  
за основними видами економічної діяльності у 2014 р.,  

% до відповідного періоду попереднього року  

Показник Січень
Січень- 
лютий 

Січень- 
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

1 2 3 4 5 6 
Промисловість 92,8 94,1 98,4 99,2 98,0 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 92,5 95,7 97,9 99,7 97,9 
Переробна промисловість 93,0 90,9 95,6 94,9 93,3 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 97,4 96,9 96,4 97,6 96,1 
Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 70,9 88,4 91,8 83,1 78,2 
Виготовлення виробів із дере-
вини, виробництво паперу та полі-
графічна діяльність 103,7 105,5 104,7 104,8 101,5 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтопереробки 97,1 98,6 99,3 н/д* н/д* 
Виробництво хімічних речовин  
і хімічної продукції 78,4 79,5 82,6 83,9 80,8 
Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтич-
них препаратів 94,9 95,4 90,8 90,7 89,7 
Виробництво гумових і пластма-
сових виробів; іншої неметалевої 
мінеральної продукції 59,0 59,4 58,0 59,9 62,9 
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Закінчення табл. ІІ.13 
1 2 3 4 5 6 

Металургійне виробництво, ви- 
робництво готових металевих ви-
робів, крім машин й устаткування 89,7 89,7 96,5 98,0 99,3 
Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин й устаткування 95,3 102,8 100,1 93,0 89,6 

* Інформація набула статусу конфіденційної відповідно до Закону Ук-
раїни «Про державну статистику».  

Слід зауважити, що одержати статистичні дані по Луганській 
області за червень-грудень 2014 р. не було можливості. Проте зали-
шається позитивним той факт, що економіка Донбасу була розвине-
ною і на той час потребувала тільки відновлення.  

Для Донбасу важливим залишалося питання про підготовку 
фахівців вищої кваліфікації та професіоналів, яка здійснювалась у 
коледжах та професійних навчальних закладах. Її слід відновити, 
звертаючи увагу на спеціальності, які потрібні у першу чергу. 

Одночасно необхідно підвищити рівень забезпечення інсти-
туційної складової, яка значною мірою впливає на інвестиційний 
клімат у регіоні.  

ІІ.6.  Ринок праці, людський капітал, заробітна плата 

У 2014 р. Донецька і Луганська області зіштовхнулися з най-
більшими за історію свого існування загрозами, які вилилися у 
збройне протистояння, що принесло значні втрати матеріальних та 
людських ресурсів. Більше третини території цих областей знахо-
диться в зоні воєнного конфлікту. Державна статистична служба на-
дає дуже неповну інформацію за основними показниками соціаль-
ного й економічного розвитку цих територій, що ускладнює аналіз. 
Так, наприклад, згідно з оприлюдненою статистичною інформацією 
чисельність населення цих областей протягом останнього року 
майже не змінилась. За даними Головного управління статистики 
Донецької області чисельність населення області в 2014 р. зменши-
лася на 46,9 тис. чол., у тому числі за рахунок природного скоро- 
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чення − на 36,2 тис. та міграційного – на 10,7 тис. чол.1. Ці дані вка-
зують  на те, що статистичні органи не фіксували реальні міграційні 
потоки. В Україні нараховувалось більше 1 млн внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО), які в основному є вихідцями із Донецької та Лу-
ганської областей, ще близько 600 тис. чол. виїхало до інших країн.  

В областях відбулося скорочення кількості юридичних осіб 
(рис. ІІ.10). До початку 2014 р. їх кількість збільшувалася, а за цей 
рік чисельність юридичних осіб у Донецькій області зменшилася на 
13,6 тис., у Луганській – на 7,3 тис. Значна їх кількість зупинила 
свою діяльність, деякі переїхали до інших регіонів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. ІІ.10. Кількість зареєстрованих юридичних осіб 
 

Відбулося суттєве скорочення промислового виробництва. У 
Донецькій області порівняно з початком 2014 р. воно скоротилося 
на половину, а в Луганській складало лише 13% від того обсягу, 
який вона мала на початок року (табл. ІІ.14). Дані таблиці свідчать, 
що падіння обсягів виробництва промислової продукції відбулося в 
Україні в цілому та в таких індустріальних областях, як Харківська 
і Дніпропетровська. Однак глибина падіння була значно більшою в 
Донецькій та Луганській.  

 

                                                   
1 Соціально-економічне становище Донецької області за січень 2015 

року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики 
у Донецькій області. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/. 
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Таблиця ІІ.14 
Індекс промислової продукції, % 1 

Регіон 
Січень 2015 р. до  
грудня 2014 р. 

Січень  2015 р. до  
січня 2014 р. 

Україна 80,3 78,7
Донецька  81,5 50,1 
Луганська 68,0 13,0
Дніпропетровська 90,3 92,5
Харківська 78,0 86,4

Скорочення економічної діяльності внаслідок пошкодження 
підприємств або зупинки (згортання) їх діяльності через неможли-
вість організації нормального процесу виробництва в умовах воєн-
них дій позначилося на зайнятості, заробітній платі, рівнях доходів 
населення. 

Аналіз соціально-економічних процесів досліджуваних обла-
стей свідчить, що найбільш суттєвими проблемами були такі: 

1. Втрата людського потенціалу регіонів унаслідок вимуше-
ної внутрішньої та зовнішньої еміграції населення (табл. ІІ.15). Пи-
таннями вимушених переселенців в Україні займається Міжвідом-
чий координаційний штаб з питань соціального забезпечення гро-
мадян України, які переміщуються з районів проведення антитеро-
ристичної операції та тимчасово окупованої території. За його да-
ними кількість вимушених внутрішніх переселенців у регіонах Ук-
раїни зросла.  

Якщо на 1 січня 2015 р. цим органом було зареєстровано  
640 тис. переміщених осіб, то станом на 04.03.2015 р. за даними  
Міжвідомчого координаційного штабу з окупованих територій до 
інших регіонів України переселено вже 766,6 тис. чол.2 

Найбільше  вимушених переселенців мали Харківська, Доне-
цька, Луганська, Дніпропетровська області. 

1 Дані державної служби статистики України [Електронний ресурс] / 
Державна служба статистики. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 

2 Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпе-
чення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитеро-
ристичної операції та тимчасово окупованої території. 18 січня  та 4 березня 
2015 року [Електронний ресурс] / Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/news/34232.html. 
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Таблиця ІІ.15 
Кількість переселенців в Україні (станом на 01.01.2015 р.), чол.1 

Область Усього 
Із Донецької та Луганської 

областей 
Вінницька  8806 8204 
Волинська 2792 2546 
Дніпропетровська 61857 61340 
Донецька 86626 86606 
Житомирська 6073 5818 
Закарпатська  3132 2879 
Запорізька 53831 53290 
Івано-Франківська 2867 2565 
Кіровоградська 9641 9218 
Луганська 73000 73000 
Львівська 9589 6723 
Миколаївська 7785 6569 
Одеська 20495 18452 
Полтавська 21039 20494 
Рівненська 3183 2842 
Сумська 12043 11830 
Тернопільська 2435 2132 
Харківська 120693 119795 
Херсонська 8546 7857 
Хмельницька 5341 4789 
Черкаська 11842 9218 
Чернівецька 2232 1870 
Чернігівська  9486 8902 
Київська  28032 26815 
м. Київ 39047 34382 
РАЗОМ 640413 590495 

 

                                                   
1 Дані державної служби статистики України [Електронний ресурс] / 

Державна служба статистики. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 
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Однак це лише зареєстровані переселенці. Існує значна кіль-
кість незареєстрованих переселенців і біженців. Тому втрати люд-
ського потенціалу внаслідок вимушеної міграції для цих регіонів 
становлять більше 1 млн чол.1 Слід відзначити, що це найбільш ак-
тивна, кваліфікована та заможна частка населення, яка при пересе-
ленні розраховувала не на державу, а на власні здібності, можливо-
сті, здатність адаптуватися до нових умов життєдіяльності.  

Невідновлювані втрати людського потенціалу відбуваються 
також унаслідок загибелі мирних жителів регіону в результаті воєн-
них дій. За оприлюдненими даними на початок лютого 2015 р.,  
з квітня 2014 р. загинуло 5638 мирних мешканців, і кількість жертв 
продовжує зростати2.   

2. Суттєво звузилася сфера прикладання праці, можливості
зайнятості на великих та середніх підприємствах. Про це свідчить 
скорочення середньооблікової кількості штатних працівників. У 
Донецькій області даний показник був таким: у 2011 р. – 1 139 тис. 
чол., 2012 р. – 1 148,3, у грудні 2014 р. – 618 тис. чол.3 Мало місце 
скорочення чисельності штатних працівників майже у 2 рази. Від-
бувалося згортання діяльності малого та середнього бізнесу: за 
оприлюдненими даними ринок залишили не менше 40 тис. малих 
компаній. 4 Унаслідок цього звужувалася сфера прикладання праці 
в малому бізнесі. У регіоні зростало безробіття, рівень якого у 
2014 р. становив 10,2% (за методологією МОП). Станом на 

1 Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпе-
чення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитеро-
ристичної операції та тимчасово окупованої території. 18 січня  та 4 березня 
2015 року [Електронний ресурс] / Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/news/34232.html. 

2 Порошенко обнародовал число погибших на Донбассе военных и мир-
ных жителей [Електронний ресурс] // Факти. – Режим доступу: 
http://fakty.ua/195159-poroshenko-obnarodoval-chislo-pogib shih-na-donbasse-
voennyh-i-mirnyh-zhitelej. 

3 Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ре-
сурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій області. 
– Режим доступу: http://donetskstat. gov.ua/region/ek.php?dn=0115http.

4 Небоевые потери: во что обходится АТО [Электронный ресурс] / Ин-
формационное агентство МинПром. – Режим доступа: minprom.ua/page3/ 
news176355.html. 
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01.01.2015 р. кількість зареєстрованих безробітних складала  
26,8 тис. чол. при кількості вакансій 1,1 тис.1 

3. Значне падіння реальної заробітної плати при позитивній 
динаміці номінальної заробітної плати. Згідно з даними табл. ІІ.16 
рівень номінальної заробітної плати штатних працівників підпри-
ємств у Донецькій області зростав, у Луганській відбулося її зни-
ження. Однак реальна заробітна плата зменшувалась як у цих регі-
онах, так і по Україні. За 2014 р. падіння реальної заробітної плати 
у досліджуваних регіонах було значно більшим. 

 
Таблиця ІІ.16 

Динаміка номінальної та реальної заробітної плати 2 

Регіон 
Номінальна, грн 

Реальна,  
% до попереднього періоду 

2012 2013 2014 
січень 
2015 

2012 2013 2014 
січень 
2015 

Україна 3041 3282 3480 3455 114,4 108,2 93,5 83,0 
Донецька 
область  3496 3756 3858 4359 115,9 106,3 89,4 93,6 
Луган-
ська об-
ласть 3090 3337 3377 2990 113,3 107,6 86,4 79,0 

 
Зарплата штатним працівникам за грудень 2014 р. у Донець-

кій області була вище середньої по Україні (4012 грн) на 12,1%. За 
цим показником область посіла серед інших регіонів друге місце 
(найвищим рівень оплати праці в даний період був у Києві –  
6414 грн, найнижчим − у Чернігівській області – 2924 грн)3. Однак 
слід відзначити, що ця заробітна плата виплачувалась значно мен-
шій кількості працівників, окрім цього, мали місце значні затримки 
її виплати. 
                                                   

1 Стан виплати заробітної плати  працівникам  на 1 січня 2015 року  
[Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Донецькій області. – 
Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/ region/ek.php?dn=0115http. 

2 Дані державної служби статистики України [Електронний ресурс] // 
Державна служба статистики. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 

3 Соціально-економічне становище Донецької області за січень 2015 
року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного управління статис-
тики у Донецькій області. – Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/. 
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4. Суттєве зростання заборгованості щодо заробітної
плати. Заборгованість щодо заробітної плати зростала в Україні в 
цілому. Станом на перше січня відповідного року її обсяг складав: 
у 2013 р. – 830,1 млн грн, у 2014 р. – 753, у 2015 р. – 2 436,8 млн грн, 
тобто протягом 2014 р. заборгованість зросла у 3,2 раза.  

Найбільша частка заборгованості припала на Донецьку та Лу-
ганську області, у тому числі на економічно активні підприємства 
(табл. ІІ.17): Донецька обл. акумулювала 48% боргу, Луганська – 
15%.  

Таблиця ІІ.17 
Частка Донецької та Луганської областей у загальній сумі  

заборгованості щодо заробітної плати1 

Регіон Усього 
На економічно активних підприємствах

усього % до загальної суми боргу
Україна, тис. грн 2436767 2033465 83,4
Донецька область, 
тис. грн  1178587 1123602 95,3 
Луганська область, 
тис. грн 364561 327308 89,8
Донецька область,  
% до України 48,4 55,3 х 
Луганська область, 
% до України 15,0 16,1 х 

Найбільша частка загальної заборгованості з виплати заро- 
бітної плати припала на промисловість (56,1%), значною вона є в 
освіті (12,4%) та охороні здоров’я (13,6%). Слід відзначити, що  
більше 95% загальної суми боргу припало на економічно активні 
підприємства (табл. ІІ.18). Порівняно з початком 2014 р. сума боргу 
збільшилася у 10,2 раза. 

Рівень невиплати заробітної плати суттєво відрізнявся в тери-
торіальному розрізі по окремих містах і районах та залежно від того, 
на якій території вони розташовані: на підконтрольній Україні чи  

1 Витрати та ресурси домогосподарств України за ІІІ квартал 2014 р. 
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики. – Режим доступу: 
ukrstat.gov.ua. 
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Таблиця ІІ.18 
Заборгованість щодо виплати заробітної плати  

за видами економічної діяльності 1 

Вид економічної діяльності 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис. 
грн 

усього % 

у тому числі 
підприємства  

(установи, організації)
економічно активні

усього 
% до 

загальної  
суми боргу

Усього 1178588,2  1123602,1 95,3
Сільське господарство, лісове гос-
подарство та рибне господарство 1130,4 0,10 1022,0 90,4 
у т.ч. сільське господарство 972,6 0,1 864,2 88,9
Промисловість 661290,3 56,1 633843,4 95,9
Будівництво 56727,1 4,8 52473,0 92,5
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів  
і мотоциклів 4368,6 0,4 2888,0 66,1 
Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур'єрська діяль-
ність 39670,0 0,3 24434,0 61,6 
Тимчасове розміщування й органі-
зація харчування 1146,9 0,1 1146,9 100,0 
Інформація та телекомунікації 3950,0 0,3 3950,0 100,0
Фінансова та страхова діяльність 1302,2 0,1 1302,2 100,0
Операції з нерухомим майном 6527,2 0,5 2299,1 35,2
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 32150,7 2,7 30177,5 93,9 
Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 6678,3 0,6 6572,2 98,4 
Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 32986,1 2,8 32986,1 100,0
Освіта 147661,6 12,5 147661,6 100,0
Охорона здоров'я та надання соці-
альної допомоги 160012,2 13,6 159859,5 99,9 
Мистецтво, спорт, розваги та від-
починок 22234,6 1,9 22234,6 100,0 
Надання інших видів послуг 752,0 0,1 752,0 100,0

                                                   
1 Стан виплати заробітної плати  працівникам  на 1 січня 2015 року  

[Електронний ресурс] / Головне управління статистики у Донецькій області. – 
Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/ region/ek.php?dn=0115http. 
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так званій ДНР. Із 28 міст Донецької області 14 розташовані на не-
підконтрольній Україні території, а із 17 районів таких було 6 та ще 
3 частково належали до зони впливу самопроголошеної ДНР. Дані 
табл. ІІ.19 свідчать, що основна сума боргу (77%) сформувалася пе-
реважно у містах, непідконтрольних Україні: м. Донецьк – 21,5% 
загальної суми боргу, м. Макіївка – 21, м. Торез – 7,9, м. Горлівка – 
4,9%. У містах та районах області, розташованих у зоні впливу Ук-
раїнської держави, загальна сума боргу становила 271 млн грн 
(23%), найбільшою вона була у м. Маріуполі – 83,5 млн грн (7,1%) 
та м. Димитрові – 30,1 млн грн (2,6%). 

Таблиця ІІ.19 
Темпи зміни суми заборгованості щодо виплати заробітної плати 

по містах та районах станом на 01.01.2015 р.1 

Місто, район  
Сума невиплаченої заробітної плати  Струк-

тура  
боргу, %тис. грн 

% до суми заборгованості на 
01.12.2014 р. 01.01.2014 р. 

1 2 3 4 5
Міста  

Донецька область 1178588,2 111,5 1021,1 100,0 
м. Донецьк ⃰ 252872,2 97,4 399,8 21,5 
м. Авдіївка 5618,8 91,3 х 0,5
м. Артемівськ 5969,7 110,4 267,8 0,5
м. Вугледар 35785,3 125,3 х 3,0 
м. Горлівка 57541,1 98,9 618,6 4,9 
м. Дебальцеве 1989,5 91,7 1472,6 0,2 
м. Дзержинськ 17703,5 105,7 100588,1 1,5 
м. Димитров 30123,4 863,2 619,1 2,6
м. Добропілля 1303,7 119,7 х 0,1
м. Докучаєвськ 5568,4 115,4 394,4 0,5 
м. Дружківка 4679,3 101,2 х 0,4
м. Єнакієве 51180,4 82,3 3993,5 4,3 
м. Жданівка 12161,5 164,0 753,7 1,0 
м. Кіровське 4918,1 110,0 4798,1 0,4 
м. Костянтинівка 4382,0 73,2 1766,9 0,4 
м. Краматорськ 5986,2 228,8 434,5 0,5 

1 Стан виплати заробітної плати  працівникам  на 1 січня 2015 року  
[Електронний ресурс] // Головне управління статистики у Донецькій області. 
– Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/ region/ek.php?dn=0115http.



Промисловість Донецької та Луганської областей у 2015 р.:  
проблеми подальшого функціонування та відновлення 

177 

Закінчення табл. ІІ.19 
1 2 3 4 5 

м. Красний Лиман  24761,5 952,6 145655,9 2,1 
м. Красноармійськ 16990,6 90,9 462,3 1,4 
м. Макіївка 247183,2 108,8 3496,3 21,0 
м. Маріуполь 83521,9 130,7 14363,2 7,1 
м. Новогродівка 16816,1 68,4 х 1,4 
м. Селидове 16539,2 84,8 1875,2 1,4 
м. Слов'янськ 24169,7 115,1 325,2 2,1 
м. Сніжне 35499,6 108,2 2689,8 3,0 
м. Торез 92566,1 117,1 2126,3 7,9 
м. Харцизьк 20282,1 98,9 1702,8 1,7 
м. Шахтарськ 49825,8 142,4 14944,8 4,2 
м. Ясинувата 9177,8 101,4 1942,8 0,8 

Райони 
Амвросіївський 8934,1 180,8 х 0,8 
Артемівський 9871,5 3177,2 5181,9 0,8 
Великоновосілків- 
ський 85,2 111,1 468,1 0,0 
Волноваський 2789,9 99,0 946,7 0,2 
Добропільський 34,2 100,0 91,2 0,0 
Костянтинівський 333,0 х х 0,0 
Красноармійський 91,1 168,7 х 0,0 
Мар'їнський 821,6 100,0 х 0,1 
Новоазовський 6440,8 92,5 х 0,5 
Олександрівський 9,0 32,8 х 0,0 
Першотравневий – – – – 
Слов'янський – – – – 
Старобешівський 3082,5 100,0 11632,1 0,3 
Тельманівський 6434,6 100,3 х 0,5 
Шахтарський 2513,9 155,5 х 0,2 
Ясинуватський 1759,4 90,7 122,6 0,2 

 

⃰ Кольором виділено міста та райони області, непідконтрольні Україні. 
 
Згідно з даними опитувань у 2014-2015 рр. 50% підприємств 

не індексували заробітну плату, 22% – знизили, 24% – індексували 
на 3-4%, 4% – підвищили ставки й оклади до 30%.  

Значна заборгованість щодо заробітної плати та відсутність її 
індексації суттєво знизили рівень доходів населення, обумовили 
зростання бідності. 
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5. Негативна динаміка доходів і витрат домогосподарств
Донецької та Луганської областей.  

Узагальнюючими показниками, які характеризують рівень 
життя населення, є доходи та витрати населення в розрахунку на 
одне домогосподарство або на його одного члена. Джерело інфор-
мації − вибіркові обстеження домогосподарств, які здійснюються 
Держкомстатом України щоквартально. На той час була інформація 
про результати обстежень лише за ІІІ квартал 2014 р. Навіть ця не-
повна інформація за минулий рік свідчить про значне погіршення 
матеріального становища населення цих областей. Порівняно з 
2013 р. у Донецькій та Луганській областях значно знизилися се- 
редньомісячні доходи та витрати в розрахунку на одне домогоспо-
дарство (табл. ІІ.20). Дані таблиці свідчать про різноспрямовану ди-
наміку доходів і витрат в Україні та досліджуваних областях. Якщо 
в Україні доходи і ресурси домогосподарств у ІІІ кварталі 2014 р.  
зросли більш ніж на 4%, то в Донецькій області вони знизилися 
майже на 31%, у Луганській – на 25%. У 2013 р. грошові та загальні 
доходи, сукупні ресурси домогосподарств Донецької області пере-
вищували середній рівень по Україні, у 2014 р. вони стали нижчими 
на 25%. Аналогічна тенденція спостерігалась і за показниками гро-
шових та сукупних витрат: по Україні вони зросли (на 4-5%), у До-
нецькій області знизилися на 26-27%, у Луганській – на 22-23%. По-
требували гуманітарної допомоги 5 млн громадян України.  

Отже, соціально-економічне становище досліджуваних об- 
ластей катастрофічно погіршилося і набувало рис гуманітарної 
кризи. Це погіршення відбулося в досить короткий період, і його 
причини полягають у такому: воєнні дії, зменшення обсягів еконо-
мічної та підприємницької діяльності, невиплати заробітної плати, 
невиплати соціальних платежів на непідконтрольній Україні тери-
торії. Ці області мали значну кількість  вимушених переселенців, 
для яких нагальними проблемами стали житло, можливості зайня-
тості й отримання достатнього для забезпечення життя доходу. З 
метою недопущення подальшого погіршення ситуації необхідно 
було терміново припинити воєнний конфлікт та розробити дер- 
жавну програму подолання його наслідків. 
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ІІ.7. Стан та проблеми деяких підприємств і видів  
економічної діяльності у Донецькій  
та Луганській областях 

ІІ.7.1. Металургійна промисловість 

Аналіз результатів діяльності металургійної промисловості 
Донбасу за 2012-2014 рр. виконано на основі даних Державної  
служби статистики України, Головного управління статистики в 
Донецькій області та Агентства з розвитку інфраструктури фондо-
вого ринку України з використанням відкритої інформації, наданої 
металургійними підприємствами, та аналітичних матеріалів щодо 
розвитку галузі в зазначеному періоді. 

Офіційну статистичну інформацію про діяльність металургій-
ної галузі Луганської області у 2014 р. не було включено у до- 
слідження, оскільки Головне управління статистики в Луганській 
області з травня 2014 р. не надало достатніх даних. Доступні дані 
наведено в табл. Б.1 додатка Б. 

У 2014 р. Донецька область, як і раніше, посідала вагоме мі-
сце в обсягах виробництва й реалізації металопродукції в Україні. Її 
частка в загальноукраїнському випуску чавуну, сталі, прокату та 
сталевих труб становила приблизно 30%, в обсягах експорту про- 
дукції галузі – більше 40%. Скромніші результати показали лише 
обсяги залучених прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – менше 10%.  

Слід зазначити, що порівняно з 2013 р. питома вага металургії 
Донецької області в загальнонаціональних результатах діяльності 
галузі дещо знизилася, однак це зниження було невеликим і скла-
дало не більше 3-6%. Причина такої ситуації полягала в тому, що 
металургійні підприємства регіону І півріччя 2014 р. працювали 
практично у штатному режимі, виконуючи всі зобов’язання та не 
відчуваючи на своїй діяльності серйозного впливу від нестабільно-
сті політичної ситуації та початку бойових дій. 

У 2014 р. порівняно з 2012-2013 рр. спостерігалося значне 
(від 20 до 30%) скорочення обсягів виробництва основних видів ме-
талопродукції у натуральному вираженні, що безсумнівно нега- 
тивно позначилося на всіх показниках фінансово-економічного  
розвитку як Донецької області, так і України в цілому.  
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Обсяг експорту продукції галузі (у вартісному вираженні) в 
аналізованому періоді також знизився майже на 20%, що призвело 
до недоотримання державою валютних надходжень. Разом з тим  
частка металургії в загальному обсязі товарного експорту переви-
щила 75%. Унаслідок цього залежність регіону від функціонування 
одного виду економічної діяльності досягла критичного рівня,  
особливо на тлі зупинки багатьох вугільних та машинобудівних під-
приємств.  

Імпорт металопродукції у 2014 р., навпаки, впав майже на 
70%. З одного боку, це означає економію валютних коштів, з ін-
шого − вказує на згортання значної кількості проектів (наприклад, 
у сфері будівництва), які потребували б ввезення зарубіжної про- 
дукції. 

Також дуже істотним було скорочення обсягу іноземних інве-
стицій у галузь (майже 40%), що частково призвело до призупи-
нення деяких проектів з модернізації металургійного виробництва. 

Загалом порівняно з підсумками діяльності металургії Укра-
їни результати галузі в Донецькій області були значно гіршими 
(табл. Б.1 додатка Б). Регіональні проблеми її функціонування нега-
тивно позначилися на всьому гірничо-металургійному комплексі 
країни. У майбутньому від вирішення цих проблем й усунення  
існуючих загроз багато в чому залежала і можливість розвитку мет-
підприємств в інших областях України. 

Так, у 2014 р. у Донецькій області було вироблено лише 
6,5 млн т коксу, що на 30% менше, ніж у попередньому році. У той 
же час в Україну було імпортовано у 2,3 раза більше цього виду си-
ровини. Крім того, коксохімічні заводи Донецької області здійсню-
вали поставки своєї продукції на металургійні заводи Дніпропет-
ровської та Запорізької областей, одержуючи звідти залізорудну си-
ровину й інші види ресурсів. Порушення існуючих господарських 
зв’язків негативно позначалось на ефективності функціонування 
всього гірничо-металургійного комплексу України, який був про-
відною галуззю економіки.   

Основними проблемами у металургії Донецької області у 
2014 р. були такі: 

дефіцит сировинних ресурсів і труднощі з вивезенням готової 
продукції внаслідок пошкодження транспортної, перш за все заліз-
ничної, та енергетичної інфраструктури; 
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значні ускладнення в системі фінансово-економічних розра-
хунків унаслідок макроекономічної, курсової, банківської нестабі-
льності; 

порушення традиційних логістичних схем руху ресурсів, про-
дукції та послуг унаслідок транспортної блокади регіону; 

загроза поновлення бойових дій, що можуть призвести до 
руйнувань виробничих потужностей та загибелі персоналу; 

втрата ринкових ніш, особливо на зовнішньому металоринку 
через згортання виробництва та інвестицій, зростання витрат, від-
сутність інновацій. 

Економічна оцінка базових сценаріїв відновлення  
металургійної галузі в регіоні 

У 2015 р. умовно можна було виділити три основних сценарії 
розвитку ситуації у металургійній галузі Донецької області. 

Перший – поновлення бойових дій. При цьому сценарії гово-
рити про майбутній розвиток галузі неможливо, адже він ставить 
під сумнів саме існування метпідприємств. 

Другий – «заморожування» ситуації у стані, який існував на 
той час. При цьому сценарії на розвиток галузі сподіватися теж не 
варто, адже всі вищезазначені проблеми залишаться незмінними. 
Найбільше, на що можна було очікувати, – це «животіння» кількох 
металургійних підприємств (наприклад, ПАТ «Маріупольський ме-
талургійний комбінат ім. Ілліча» та ПАТ «Металургійний комбінат 
«Азовсталь», які дотепер не зупиняли своєї діяльності). Проте з ча-
сом під натиском проблем їх функціонування ускладнюватиметься. 

Третій – повне відновлення на всій території Донецької та Лу-
ганської областей української державності. Це єдиний сценарій, за 
якого можливий розвиток металургійної промисловості регіону як 
конкурентоспроможного виду економічної діяльності української 
економіки та Донбасу. 

Пропозиції щодо виходу з кризи металургійної галузі 
Для виходу металургії з кризи і відновлення економічної та 

соціальної ситуації необхідно запровадити низку заходів загально-
державного й галузевого характеру. 

В умовах реалізації третього сценарію до загальнодержавних 
заходів, які є першорядними у відновленні діяльності металургійної 



Промисловість Донецької та Луганської областей у 2015 р.:  
проблеми подальшого функціонування та відновлення 

183 

промисловості Донбасу, слід віднести: припинення збройного про-
тистояння – встановлення миру, якнайшвидше припинення еконо-
мічної та транспортної блокади регіону; забезпечення реального 
функціонування Агентства з відновлення Донбасу; проведення на 
державному й регіональному рівнях донорської конференції та ін-
вестиційних форумів із залучення коштів для подальшого фінан-
сово-економічного, культурного, політичного, екологічного роз- 
витку цих областей. Крім того, доцільно на державному рівні залу-
чити до відновлення пошкодженої інфраструктури регіону та жит-
лових будинків місцеві метпідприємства, що дало б змогу заванта-
жити їх виробничі потужності та переорієнтувати роботу на внут- 
рішній ринок. 

Галузеві заходи тісно пов’язані із залученням метпідприємств 
Донбасу до відновлення інфраструктури регіону, яке має відбува-
тися з використанням провідного світового досвіду та новітніх тех-
нологій, щоб відповідати постійно зростаючим стандартам. Для 
цього металургія має розвиватися на основі неоіндустріалізації, що 
для даного виду діяльності означає: зниження ресурсо- та енергоєм-
ності на всіх етапах виробництва; підвищення екологічності вироб-
ничого процесу; інтенсифікацію здійснення й упровадження інно-
ваційних розробок зі створення принципово нових техніко-техно-
логічних рішень для металургійного виробництва; удосконалення 
сортаменту продукції, що випускається, з акцентом на індивідуаль-
них потребах та вимогах замовника; поглиблення співпраці з ін-
шими галузями з метою одержання більш істотного позитивного си-
нергетичного ефекту для всього національного господарства. 

 
 
ІІ.7.2. Машинобудування 
 
У 2014 р. обсяг реалізованої машинобудівної продукції Доне-

цької області скоротився майже у два рази, а в доларовому вира-
женні – майже у три (табл. Б.2 додатка Б). Статистика по Луганській 
області є неповною та не придатна для поглибленого аналізу, але 
загальні тенденції в Луганській області такі самі, як і в Донецькій. 
Деякі підприємства зазнали ушкоджень різного ступеня важкості 
під час обстрілів, зокрема, Новокраматорський машинобудівний за-
вод (м. Краматорськ), Ясинуватський машинобудівний завод 
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(м. Ясинувата), «Донецькгірмаш» (м. Донецьк) та ін. Через відсут-
ність попиту припинило діяльність ПАТ «Азовмаш» (м. Маріу-
поль), через проблеми з логістикою – Стаханівський вагонобудів-
ний завод, Луганськтепловоз. Загальна ситуація в галузі свідчила 
про актуальність завдання її виживання, про розвиток чи модерні-
зацію не йшлось. 

Щодо ситуації на деяких підприємствах: 
Ясинуватський машинобудівний завод зазнав значних по- 

шкоджень у результаті обстрілів: зруйновано два виробничих цехи 
та адміністративну будівлю, майже всі цехи зазнали тих чи інших 
пошкоджень. Станом на березень 2015 р. завод намагався відновити 
виробництво запчастин, комбайни на цей час не вироблялись. 

Завод «Донецькгірмаш» на початку лютого зазнав обстрілів, 
пошкоджено один із цехів. На той час (початок другої половини 
2015 р.) завод не виробляв профільної продукції, натомість здійс-
нював ремонт бойової техніки та дрібносерійне виробництво війсь-
кового обладнання. 

Заводи «Горлівський машинобудівник» та «НГМЗ-БУР» 
(м. Горлівка) не зазнали значних пошкоджень від обстрілів, але  
на той час також не виробляли профільної продукції, виконуючи 
функції ремонтних баз для бойової техніки. 

«Луганськтепловоз» не зазнав значних пошкоджень під час 
обстрілів (постраждала насамперед електророзподільна інфрастру-
ктура), але виробництву перешкоджала транспортна блокада, через 
яку була ускладнена доставка компонентів, виплата заробітної 
плати тощо. Тим не менш завод повністю виконав план виробни- 
цтва на 2014 р. Керівництво запевняло, що за умов припинення бло-
кади завод зможе виконати план на 2015 р. 

У 2014 р. ПАТ «Азовмаш» практично зупинило свою діяль-
ність. Був знижений загальний обсяг реалізації промислової проду-
кції на 88,0%, випуск вантажних вагонів склав лише 6,4% порівняно 
з 2013 р. Це пов'язано з відмовою від співпраці основних спожива-
чів продукції вагонобудування. 

Серед усіх підприємств найкраща ситуація спостерігалась на 
Новокраматорському машинобудівному заводі: незважаючи на еко-
номічну кризу та воєнні дії на території Краматорська в 2014 р., ви-
ручка перевищила результати 2013 р. на 9,2%, а обсяг товарної про-
дукції – на 1,7%. При цьому обсяг виробництва механовиробів ско- 
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ротився на 14,0%; реалізованої продукції – на 3,6% (зростання реа-
лізації у грошовому вираженні при падінні у фізичному фіксується 
через ефект знецінення гривні). Зростання заробітної плати склало 
21%, не було скорочено фінансування соціальних об'єктів, тривало 
вкладення інвестицій у виробництво. Такі успішні показники пояс-
нювалися стабільністю поставок на ринки країн Євразійського еко-
номічного союзу, насамперед Росії та Казахстану. 

Сніжнянський машинобудівний завод (входив до компанії 
«Мотор-Січ») працював у нормальному режимі, пошкоджень під 
час обстрілів не зазнав. 

Аналіз статистики по окремих підприємствах ускладнюється 
тим, що більшість підприємств, розташованих на територіях, конт-
рольованих самопроголошеними ДНР і ЛНР, не подають звітності 
згідно з українськими стандартами. 

Слід зазначити, що прогнозування і розробка пропозицій 
щодо відновлення машинобудівної галузі як на контрольованій вла-
дою України території, так і в регіонах у цілому, ускладнювалося 
високим ступенем ризиків у таких ключових сферах: 

невизначеність юридичного статусу частини територій Доне-
цької та Луганської областей (контрольованих силами самопрого-
лошених ДНР і ЛНР відповідно); 

невизначеність офіційної політики щодо цих територій; 
імовірність ескалації бойових дій; 
проблеми зовнішньоекономічних відносин України з ЄС та 

Росією, насамперед у сфері імплементації Угоди про асоціацію з ЄС 
і характеру економічної взаємодії з Росією (станом на 2013 р. на Ро-
сію припадало більше 80% експорту та близько 50% загальних об-
сягів виробництва машинобудівних підприємств Донецької та Лу-
ганської областей; для порівняння: на ЄС припадало лише близько 
1% експорту); 

непередбачуваність політики Росії як з точки зору доступу ук-
раїнських виробників на російський ринок, так і з точки зору полі-
тики щодо самопроголошених ДНР і ЛНР (зокрема щодо можливо-
сті прямого доступу таких підприємств на російський ринок); 

непередбачуваність загальної економічної ситуації та її зале-
жність від таких факторів, як кредити МВФ і міжнародна допомога, 
коливання курсу гривні, бюджетна політика. 
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У цілому більша частина підприємств, які могли зупинитися, 
вже припинили роботу та суттєвого погіршення ситуації в 2015 р. 
вже не прогнозувалась. Тому при прогнозуванні можна було реко-
мендувати зафіксувати на 2015 р. виробництво на рівні 2014 р., 
тобто прийняти за основу обсяги виробництва 2014 р. 

Серед основних проблем машинобудування Донбасу слід від-
значити такі: 

пов’язані з бойовими діями: 
руйнування машинобудівних підприємств й інфраструктури 

в результаті обстрілів, відплив кадрів через небезпечність зна- 
ходження на території заводів і населених пунктів; 

втручання в роботу підприємств сторонами конфлікту під 
приводом військових потреб (розміщення військової техніки та те-
риторії заводів, ремонт військової техніки без оплати відповідних 
послуг тощо); 

блокада непідконтрольних Києву територій зони АТО (як без-
посередньо з ініціативи уряду України, так і за ініціативою окремих 
керівників силових формувань України), що призводило до про-
блем із виплатою зарплати (навіть якщо кошти перебували на ра- 
хунках в українських банках), труднощів або навіть неможливості 
доставки комплектуючих і готової продукції; 

суттєві труднощі при провезенні вантажів через блокпости, 
що призводило до збільшення витрат підприємств; 

диверсії проти транспортної та іншої інфраструктури, що 
спричинили затримки з доставкою вантажів і перешкоджання ро-
боті підприємств-замовників машинобудівної продукції та ін.; 

пов’язані з економічними чинниками: 
кризовий стан основних покупців – металургійної та вугіль-

ної галузей, викликаний бойовими діями, згортанням субсидування 
вугільної галузі, падінням світових цін на метал; 

труднощі з доступом на російський ринок, на який припадало 
понад 80% експорту машинобудівних підприємств Донбасу; 

загальноекономічні кризові явища в Україні та Росії (основ-
них ринках збуту), включаючи зменшення інвестиційного попиту, 
підвищення кредитних ставок, девальвацію, зростання цін на енер-
гоносії; 
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вплив Угоди про асоціацію з ЄС (перспективи витратних за-
ходів щодо сертифікації та стандартизації без перспектив доступу 
на ринок ЄС). 

Таким чином, стратегія відновлення і подальшого розвитку 
машинобудівної галузі мала включати вирішення таких завдань:  

1. Встановлення миру в регіоні. 
2. Відновлення руйнувань, викликаних бойовими діями.  
3. Вибір перспективних напрямів розвитку в існуючих еконо-

мічних умовах (асоціація з ЄС, економічна криза).  
4. Пошук інвестицій. 
Можна було запропонувати такі напрями відновлення руйну-

вань, викликаних бойовими діями: 
компенсація витрат на відновлення після руйнувань, виклика-

них артилерійськими обстрілами території заводів; 
відновлення інфраструктури (насамперед, залізничних й ав-

томобільних шляхів, мостів тощо); 
припинення транспортної та економічної блокади підпри-

ємств, припинення поборів і перешкоджання провезенню вантажів 
через блокпости. 

Серед напрямів стимулювання попиту слід відзначити: 
переговори щодо збереження доступу на традиційні експорт-

ні ринки збуту, наприклад, шляхом виключення на певний час ма-
шинобудування з дії Угоди про асоціацію з ЄС або шляхом перене-
сення імплементації зазначеної частини угоди (яку на той час пере-
несено було на початок 2016 р.); 

залучення підприємств машинобудування до реалізації про-
грам розвитку економіки і відновлення постраждалих від бойових 
дій галузей (зокрема, вугільної та металургійної). 

 
 
ІІ.7.3. Хімічна промисловість 
 
Хімічна промисловість Донбасу (табл. Б.3 додатка Б) завжди 

відігравала суттєву роль у загальноукраїнському виробництві хі- 
мічної продукції. За підсумками 2013 р. внесок регіону в обсяги ре-
алізованої хімічної продукції (код 20 за КВЕД-2010) становив 
27,9%, у тому числі Донецька область –15,1, Луганська область – 
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12,8%. Експорт продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей про-
мисловості Донбасу забезпечував 21,6% валютних надходжень від 
продажу української хімічної продукції на світових ринках (з них 
Донецька область – 12,8%, Луганська – 8,8%). До 2014 р. Донбас 
був нетто-експортером хімічних товарів, тоді як у цілому вітчизня-
ний хімічний комплекс демонстрував значне від’ємне сальдо зовні-
шньої торгівлі. 

У 2014 р. загострення внутрішньополітичної ситуації та здій-
снення найгірших сценаріїв біфуркаційних процесів розвитку Укра-
їни спричинили переплетіння та реалізацію багатьох різнопланових 
ризиків і додали негативного впливу на функціонування хімічного 
комплексу Донбасу. Унаслідок активних воєнних дій на території 
регіону більшість підприємств хімічної галузі призупинили вироб-
ничий процес та відвантаження готової продукції через загрози те-
хногенного характеру; виробничу інфраструктуру окремих підпри-
ємств було пошкоджено (Донецький казенний завод хімічних виро-
бів), а значна частина (зокрема Горлівське ПАТ «Концерн Стирол») 
залишилася на непідконтрольній українській владі території, вна-
слідок чого виробничий потенціал хімічної галузі регіону суттєво 
скоротився; чималого руйнування зазнала транспортна інфраструк-
тура галузі; ще більше загострилися проблеми стабільного забезпе-
чення базових хімічних виробництв сировинно-енергетичними ре-
сурсами. 

Дані щодо виробничих, фінансово-економічних та зовніш-
ньоторговельних показників роботи хімічного комплексу Донбасу 
наведено в табл. Б.4 додатка Б (статистичні дані по Луганській об-
ласті обмежуються травнем 2014 р. через призупинення роботи те-
риторіальних органів державної статистики).  

У Донецькій області обсяги реалізованої хімічної продукції 
за 2014 р. відносно 2013 р. скоротилися більш ніж удвічі (-52,4%), 
індекс виробництва хімічних речовин і хімічної продукції становив 
52,5. Катастрофічного падіння зазнало виробництво основного екс-
портного хімічного продукту – азотних мінеральних добрив 
(71,5%).  

Експортні поставки хімічної продукції зменшилися у 5,5 раза, 
що обумовило скорочення її частки в загальному обсязі товарного 
експорту з 4,5 до 1,2%. Найбільшого падіння зазнав експорт про- 
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дуктів неорганічної хімії (у 10,5 раза) і добрив (у 5,7 раза) – товар-
них груп, які у попередньому 2013 р. забезпечували 83,2% від зага-
льних обсягів експорту хімічної продукції області. 

Певні зрушення відбулися і в географічній структурі експорту 
хімічної продукції: збільшилася питома вага країн ЄС завдяки по-
зитивному ефекту від автономного преференційного торгового ре-
жиму, який запровадив ЄС для підтримки української економіки, і 
скоротився російський напрям експортних операцій. 

Унаслідок девальваційних процесів, інфляційного зростання 
внутрішніх цін та падіння хімічного виробництва відбулося зву-
ження внутрішнього ринку споживання хімічних продуктів, що 
спричинило скорочення імпортних поставок у 2,1 раза. У підсумку 
випереджальне падіння обсягів експорту обумовило від’ємне са-
льдо зовнішньої торгівлі хімічними продуктами області. 

У Луганській області за січень-травень 2014 р. обсяги реалі-
зованої хімічної продукції скоротилися на 33,1%, індекс промисло-
вої продукції становив 80,8%. Обсяги експорту хімічної продукції 
за січень-квітень 2014 р. впали на 63,4%. 

Що стосується оцінки фінансових результатів до оподатку-
вання підприємств хімічної галузі Донецької та Луганської облас-
тей, то офіційні збитки, які у 2013 р. склали 1,77 і 2,20 млрд грн 
відповідно при сумах реалізації базової хімічної продукції на 7,89 і 
6,65 млрд грн, взагалі спонукають поставити під сумнів економічну 
доцільність цього бізнесу. У такому разі зупинка основних хімічних 
виробництв у 2014 р. справляло враження спроби мінімізації збит-
ків (насправді наведені цифри ще раз підкреслюють кричущу невід-
повідність звітних даних реальній економіці сучасних хімічних ви-
робництв через організацію штучної збитковості структуроутворю-
ючих підприємств за офшорними схемами). 

Важливою негативною тенденцією 2014 р. стало скорочення 
трудового потенціалу хімічного комплексу Донбасу. Так, середньо-
облікова кількість штатних працівників у виробництві хімічних ре-
човин і хімічної продукції Донецької області на кінець 2014 р. зме-
ншилася майже у 5 разів порівняно з 2013 р. Інша помітна риса – 
відплив висококваліфікованих інженерних та робітничих кадрів із 
виробництв, що простоювали, до іноземних підприємств, зокрема 
російських, через економічні причини.  
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Сценарії розвитку ситуації та пропозиції  
щодо відновлення хімічної галузі 

При розробці пропозицій щодо виходу з кризи та відновлення 
промислового комплексу Донбасу варто було розглядати три сцена-
рії подальшого розвитку військово-політичного протистояння: 

1. Продовження активної фази АТО – потребувало розробки
заходів щодо консервації та збереження виробничого потенціалу й 
інфраструктури галузі та запобігання техногенним катастрофам. 

2. Припинення активної фази конфлікту і «заморожування»
поточного територіального розмежування – потребувало заходів 
щодо відновлення пошкоджених виробництв й інфраструктурних 
комплексів на територіях, що контролюються ЗСУ, зміни виробни-
чих ланцюжків, стабілізації енергетичного й сировинного забезпе-
чення, модернізації транспортних та логістичних потоків. 

3. Завершення АТО і повне відновлення Донецької та Луган-
ської областей як адміністративно-територіальних одиниць – по- 
требувало комплексу заходів як оперативного характеру щодо від-
новлення функціонування виробничих та інфраструктурних ком-
плексів, так і стратегічного характеру, спрямованих на подолання 
інерційного сценарію розвитку галузі, її інституційного реформу-
вання, інноваційного оновлення і модернізації, а також розвитку за-
гальної системи технічного регулювання і подолання технічних 
бар’єрів у торгівлі з європейськими партнерами. 

ІІ.7.4. Вугільна промисловість та енергетика 

В Україні завжди основними постачальниками вугільної про-
дукції як сировини для виробництва коксу та як палива для вироб-
ництва електроенергії були підприємства Донбасу. Їх частка в зага-
льному обсязі видобутку вугілля в останні роки становила понад 
95%, у тому числі Донецької області – 40%, Луганської – 35 і Дніп-
ропетровської – 20%; ще близько 5% видобувається у Львівсько-
Волинському басейні. 

Загалом у 2014 р. українські шахти видобули 65 млн т вугілля, 
що на 22,3% менше порівняно з аналогічним періодом 2013 р. і на 
24,2% − порівняно з 2012 р. При цьому видобуток коксівного ву-
гілля за рік скоротився на 32% – до 16,1 млн т, а енергетичного – на 
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18,5% (до 48,9 млн т)1. Відповідно по Донецькій та Луганській об-
ластях показники склали 26,1 млн т (на 30,9% менше показника по-
переднього року)2 і 17,9 млн т (на 31,3% менше 2013 р.)3. 

Обсяги видобутку вугілля в Україні у 2012-2014 рр. наведено 
в табл. ІІ.21. 

 
Таблиця ІІ.21 

Видобуток вугілля в Україні у 2012-2014 рр., млн т 
Показник  2012 2013 2014 

Україна, всього вугілля 85,8 83,6 65,0 
У тому числі: 
коксівного 24,6 23,6 16,1 
енергетичного 61,2 60,0 48,9 
Зокрема по областях:  
Донецька  39,5 37,5 26,1 
Луганська  26,9 26,0 17,9 

                                                   
1 Україна в 2014 р. скоротила видобуток вугілля на 22,3% – до 65 млн 

т. – Міненерго [Електронний ресурс] / Інформаційне агентство РБК Україна. − 
Режим доступу: http://tek.rbc.ua/ ukr/ukraina-v-2014-g-sokratila-dobychu-uglya-
na-22-3---do-65-mln-t---090220151 33200. 

Добыча угля в Украине в 2012 году увеличилась на 4,8% [Электронный 
ресурс] / Сайт «Угольная отрасль». − Режим доступа: http://coalnews.ucoz.ru/ 
news/dobycha_uglja_v_ukraine_v_ 2012 _godu_uvelichilas_na_4_8/2013-01-13-
5431. 

Украина в 2013 году сократила добычу угля на 3% [Электронный ре-
сурс] / Сайт «Угольная отрасль». − Режим доступа: http://coalnews.ucoz.ru/ 
news/ukraina_v_2013_godu_sokratila_dobychu_uglja_na_3/2014-02-23-7189. 

2 Підсумки роботи промисловості області [Електронний ресурс] / Офі-
ційний сайт Головного управління статистики у Донецькій області. − Режим 
доступу: http://donetskstat.gov.ua/pres/ presreliz.php?dn=0115&number=0. Укра-
їна в 2014 р. скоротила видобуток вугілля на 22,3% – до 65 млн т. – Міненерго 
[Електронний ресурс] / Інформаційне агентство РБК Україна. − Режим дос-
тупу: http://tek.rbc.ua/ ukr/ukraina-v-2014-g-sokratila-dobychu-uglya-na-22-3---
do-65-mln-t---090220151 33200. 

3 Україна в 2014 р. скоротила видобуток вугілля на 22,3% – до 65 млн 
т. – Міненерго [Електронний ресурс] / Інформаційне агентство РБК Україна. − 
Режим доступу: http://tek.rbc.ua/ ukr/ukraina-v-2014-g-sokratila-dobychu-uglya-
na-22-3---do-65-mln-t---090220151 33200. 
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Унаслідок військових дій на Донбасі у 2014 р. значна частина 
шахт припинила виробничу діяльність. Станом на середину вересня 
не діяли 74 шахти із 119 (62%), у тому числі в державному секторі 
64 шахти з 81 (79%) і в недержавному – 10 із 38 (26%). Багато шахт 
зазнали руйнувань комплексів поверхні, ряд шахт затоплено; пош-
коджено промислову інфраструктуру вугледобувних підприємств. 
Разом з тим тривало видобування вугілля з нелегальних «копанок». 

Станом на початок листопада 2014 р. більшість шахт (81 віт-
чизняна шахта (62%), у тому числі 62 шахти (67%) державного сек-
тору і 19 (50%) − недержавного) опинилися на території, непідкон-
трольній українській владі, та поза системою господарювання, що 
регламентується нормативно-правовими актами України (щодо ці-
ноутворення, збуту вугільної продукції, державної підтримки збит-
кових вугледобувних підприємств). 

На непідконтрольній уряду території залишилася більшість 
шахт, що видобувають антрацити і пісне вугілля, а також шахти ме-
талургійного призначення: «Макіїввугілля», «Орджонікідзевугіл-
ля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», 
«Донбасантрацит», «Антрацит», «Луганськвугілля» та приватні 
шахти компаній ДТЕК і Метінвест («Ровенькиантрацит», «Сверд-
ловськантрацит», «Краснодонвугілля», «Комсомолець Донбасу»).  

Ці підприємства видобували, за різними оцінками, близько 
20% «довоєнних» обсягів1, але навіть і вони не надходили на тери-
торію, підконтрольну українській владі. Вказані вугледобувні під- 
приємства намагалися продовжити або відновити господарську ді-
яльність у нових умовах, але перспективи їх функціонування вигля-
дали дуже непевними і для більшості невтішними. Так, унаслідок 
порушення зв’язків із партнерами, а також пошкодження промисло-
вої інфраструктури на ряді шахт − як державних, так і недержав-
них − виникли серйозні проблеми зі збутом видобутого вугілля (за 
наявності його дефіциту на українських ТЕС);  збиткові державні 

1 Підсумки роботи промисловості області [Електронний ресурс] / Офі-
ційний сайт Головного управління статистики у Донецькій області. − Режим 
доступу: http://donetskstat.gov.ua/pres/presreliz.php?dn= 0115&number=0. 

Підсумки роботи промисловості Луганської області [Електронний ре-
сурс] / Офіційний сайт Головного управління статистики у Луганській області. 
− Режим доступу: http://www.lugastat. lg.ua/ expres/graf_2014g.php. 
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шахти без державної фінансової підтримки, яка припинилася із  
серпня 2014 р., взагалі не могли довго існувати. 

На території ж, підконтрольній уряду, розташовані підприєм-
ства з видобутку газових і коксівних марок вугілля: «Красноармій-
ськвугілля», «Селидіввугілля», «Лисичанськвугілля», «Добропілля-
вугілля», «Павлоградвугілля», Львівсько-Волинського басейну, а 
також «Південно-Донбаська» № 1 та «Краснолиманська». 

Таким чином, вугільна промисловість України вже тривалий 
час перебувала у критичному стані, який перетворився на катастро-
фічний унаслідок військового конфлікту на Донбасі. 

Вугледобувні підприємства на території, непідконтрольній 
Україні, поставлені в умови «самовиживання», які є згубними для 
них, особливо для збиткових підприємств державного сектору. За 
таких обставин українській владі, можливо, було недоцільно здійс-
нювати політику повної економічної ізоляції таких підприємств, а з 
орієнтацією на майбутнє, в межах реальних можливостей, необ- 
хідно сприяти збереженню принаймні перспективних шахт, віднов-
ленню і встановленню їх господарських зв’язків із підприємствами-
споживачами вугільної продукції на всій території країни. 

Будучи не в змозі здійснювати безпосереднє субсидування 
«відчужених» збиткових вугільних підприємств, українська влада 
може надавати їм непряму, опосередковану фінансову допомогу за 
такою схемою: вугільне підприємство, розташоване на території так 
званої ДНР або ЛНР, реалізує свою продукцію підприємству (на-
приклад, енергогенеруючій компанії) за межами даної території за 
ціною на рівні собівартості, а держава відшкодовує підприємству-
споживачу вугільної продукції збиток від її придбання (виходячи з 
різниці між фактичною і ринковою цінами). Така схема свого часу 
(до 1990-х років) застосовувалась у Німеччині. Пізніше вона була 
визнана недоцільною, але як тимчасова може бути прийнятною для 
України в надзвичайній ситуації, що склалася.  

У подальшому першочерговою проблемою стане відбудова 
зруйнованих, пошкоджених шахт, що потребує певного часу і знач-
них коштів. Логічним видається відбудова шахт на сучасній основі 
з використанням новітніх техніко-технологічних рішень, що однак 
може істотно збільшити вартість відновлювальних робіт. Тому цей 
підхід слід визнати безумовно доцільним для найбільш потужних 



Розділ ІІ 

194 

перспективних шахт. Шахти ж, які є найменш продуктивними і без-
перспективними щодо їх рентабельності, відновлювати взагалі не-
доцільно. Вирішення цієї проблеми має бути економічно обґрунто-
ваним і соціально виваженим. 

З урахуванням загального стану вугільної промисловості слід 
було ставити завдання не простого її відтворення у форматі, що 
склався в минулому, а радикальної організаційно-економічної та  
техніко-технологічної модернізації з орієнтацією на досягнення 
беззбитковості галузі. 

Розвиток ситуації в енергетичній галузі України  відобража-
ють статистичні дані  табл. ІІ.22 1. Загальні по країні обсяги вироб-
ництва електроенергії у 2014 р. склали 182,4 млрд кВт·год.  

Таблиця ІІ.22 
Виробництво електроенергії в Україні у 2012-2014 рр., 

млрд кВт·год. 
Підприємства 2012  2013  2014  

України в цілому 198,0 193,6 182,4
зокрема АЕС 90,1 83,2 88,4
ТЕС і ТЕЦ 96,4 86,6 75,4
ГЕС і ГАЕС 10,9 14,3 9,9
Інші 8,6 9,5 8,7

У 2014 р. вироблення електричної енергії по країні скороти-
лося на 11,2 млрд кВт·год. (5,7%) – саме на стільки зменшилося ви-
роблення по підприємствах теплової енергетики. Компанії з тепло-
вої генерації втратили 12,9% – наслідки збройного протистояння у 

1 Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) Укра-
їни у 2014 році скоротилося на 5,8% [Електронний ресурс] // Кореспондент. − 
Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ business/economics/3472367-
ukraina-u-2014-rotsi-znyzyla-vyrobnytst vo- elektroenerhii-na-58. 

Україна в 2013 р. скоротила виробництво електроенергії на 2,3% [Еле-
ктронний ресурс] / Інформаційний портал «Вкурсе». − 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] / Інформаційне агентство «Уніан». − 
Режим доступу: http://economics.unian. ua/energetics/740559-virobnitstvo-
elektroenergiji-v-ukrajini-v-2012-ro tsi-zroslo-na-22-do-198-mlrd-kvt-god.html. 
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Донецькій і Луганській областях: від руйнувань електростанцій та 
електромережевого господарства, а ще більше від нестачі вугіль-
ного палива. Не складах, наприклад, Зміївської ТЕС (Харківська об-
ласть), паливні склади взимку зовсім залишилися без вугілля. 

Мобілізація потужностей атомних електростанцій дала при-
ріст продукції на 6,3%, що склало 5,2 млрд кВт·год., – дещо ком- 
пенсувало недобір по ГЕС та інших блок-станціях. 

У табл. ІІ.23 відображено розподіл відносин власності на ос-
новну частину генераційного фонду країни (тільки ТЕС) і марочний 
склад твердого палива, що використовується. 

 
Таблиця ІІ.23 

Характеристика теплових електростанцій України 

ТЕС Власник 
Місто  

знаходження 

Потуж-
ність 
МВт, 

Марка 
вугілля 

Запорізька ДТЕК Енергодар 1200 Г-Д 
Криворізька ДТЕК Зеленодольськ 2820 П 
Придніпровська ДТЕК Дніпропетровськ 1765 АШ-П 
Бурштинська ДТЕК Бурштин 1800 Г-Д 
Ладижинська ДТЕК Ладижин 1800 Г-Д 
Добротвірська ДТЕК Добротвір 675 Г-Д 
Зуївська ДТЕК Зугрес 1245 Г-Д 
Курахівська ДТЕК Курахове 1487 Г-Д 
Луганська ДТЕК Щастя 1425 АШ-П 

Старобешівська 
Донбас- 
енерго 

Новий Світ 1600 АШ-П 

Слов’янська 
Донбас- 
енерго 

Миколаївка 880 АШ-П 

Вуглегірська Держава Світлодарськ 3600 Г-Д 
Зміївська Держава Комсомольськ 2175 АШ-П 
Трипільська Держава Українка 1800 АШ-П 

 
За установленою потужністю вітчизняна теплова енергетика 

сама здатна задовольнити електроенергетичні потреби національної 
економіки, але за економічними показниками вона суттєво поступа-
ється ядерній енергетиці. Проте протягом останніх років її частка у 
виробництві енергоресурсів зросла з 42% у 2009 р. до 49% у 2013 р. 
на тлі скорочення частки атомного сегменту з 47 до 43%. 
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На старопромисловому Донбасі (Донецька і Луганська обла-
сті) немає жодної атомної електростанції, увесь генеруючий потен-
ціал регіону – це 6 вугільних станцій (чисельно понад третини укра-
їнського парку ТЕС): п’ять у Донецькій області й одна − в Лугансь-
кій (Луганська ТЕС). 

Те, що майже половина станцій (шість із чотирнадцяти) в ене-
ргетичному секторі працює на низькореакційному паливі (група 
АШ-П), а шахти, що його видобувають, зазнали пошкоджень і роз-
ташовані переважно на непідконтрольних українській владі терито-
ріях, обумовило паливну кризу теплової енергетики. І через неве-
лике розповсюдження антрацитів у світі надзвичайну ситуацію 
дуже важко було вирішити імпортуванням вугілля. 

Електростанції Донецької області (Слов'янська, Старобешів-
ська, Зуївська, Курахівська, Вуглегірська) потужністю близько 
10 млн кВт·год. давали сьому частину загального обсягу електро- 
енергії в Україні та майже третину її виробництва тепловими стан-
ціями. 

У 1990 р. енергокомплексом Донецької області було вироб-
лено 62,3 млрд кВт·год., у 2011 р. – рекордні за останні 18 років 
28,6 млрд кВт·год.1 Виробничу характеристику енергопідприємств 
Донбасу наведено в табл. ІІ.24. 

 
Таблиця ІІ.24 

Виробництво електроенергії в Донецькій та Луганській областях 
у 2012-2014 рр., млрд кВт·год. 

Область 2012  2013  2014  
Донецька  29,8 28,2 22,7 
Луганська  6,5 6,1 н/д 

 
Електростанції Донбасу є вугільними, але практично всі мо-

жуть працювати на газо-мазутних видах палива. П’ять ТЕС, розта-
шовані в Донецькій області, перебувають у різному стані: Вуглегір-
ська ТЕС в основному не працює через бойові дії та недопостачання 

                                                   
1 В Донецкой области снизилось потребление электроэнергии [Элек-

тронный ресурс] / Информационный портал «ЗаДонбасс». – Режим доступа: 
http://zadonbass.org/news/events/ message_ 60401. 
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вугілля; Старобешівська та Зуївська ТЕС розташовані на непідкон-
трольній українській владі території та не мають навантаження; 
Слов’янську ТЕС, яка мала проблеми руйнівного характеру від ми-
нулих бойових дій, планували відремонтувати в грудні 2014 р., але 
так ще і не запустили1; Курахівська ТЕС мала дещо менші про-
блеми, в основному логістичного характеру, але виведення її на оп-
тимальне завантаження було проблематичним. Особливо небезпеч-
ною для енергетики є ситуація із Зуївською ТЕС, яка розташована 
на території, що не контролюється владою, та потребує високореа-
кційного палива з шахт Добропілля і Павлограду. Зупинка її енер-
гоблоків погрожувала залишити без водопостачання каналом Сівер-
ський Донець-Донбас близько 1 млн мешканців регіону, а об'єднана 
енергосистема України може втратити ТЕС, яка є резервною для 
Дніпровської енергосистеми2. Крім того, шахтарі Павлограду  
і Добропілля потерпали від профіциту 200 тис. т вугілля на місяць 
через неможливість постачання палива на ТЕС у зоні АТО. 

За споживанням електроенергії Донецька і Луганська області 
посідали друге і третє місця після Дніпропетровської та суттєво ви-
переджали за цим показником Запорізьку і Харківську області. За 
даними 2013 р. частка Донецької та Луганської областей від загаль-
нонаціонального споживання електроенергії становили 15,0 і 6,7% 
(22,2 і 9,9 млрд кВт·год.), частки Дніпропетровської, Запорізької та 
Харківської областей − 18,7; 5,9 і 4,8% відповідно3. 

Незважаючи на те що електроенергетика Донбасу має вели-
кий за потужністю резерв, технічний стан енергоблоків, непридат-
ність більшості з них до роботи в маневрових режимах і складності 

                                                   
1 Расклад на энергетику: за что воюют на Донбассе [Электронный ре-

сурс] // Информационный портал «Бин». − Режим доступа: http://bin.ua/news/ 
economics/economic/167572-rasklad-na-yenergetiku-za-chto-voyuyut-na-donbas 
se. html. 

2 Зуївська ТЕС може зупинитися через заблоковані поставки вугілля 
[Електронний ресурс] // Інформаційний портал «Захід». – Режим доступу: 
http://zaxid.net/news/showNews.do?zuyivska_ tes_mozhe_zupinitisya_cherez_ 
zablokovani _postavki_vugillya&objectId=1342764. 

3 Аналіз споживання електроенергії в Україні за 2013 рік [Електронний 
ресурс] // Державне підприємство Національна енергетична компанія «Укре-
нерго». – Режим доступу: http://www.ukr energo.energy.gov.ua/ukrenergo/ 
control/uk/publish/article?art_id=148068&cat_id=35381. 
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із забезпеченістю паливом породжували великий сумнів щодо  
електроенергетичної самодостатності регіону. Так, у квітні 2014 р. 
споживання в енергосистемі Донбасу склало 3,1 млрд кВт·год., а 
виробництво електричних ресурсів − 2,9 млрд кВт·год. 

Відновлення генеруючих можливостей електростанцій Дон-
басу потребувало часу і великих капіталовкладень, тому з урахуван-
ням фізичного та морального зносу парку, відносно низького по-
питу на енергоресурси, що ним виробляються, доцільно було най-
ближчим часом вирішити це питання. 

Усе вищевикладене дозволяє зробити такі висновки та пропо-
зиції.  

На початок 2015 р. об’єднана енергосистема України працює 
у складних умовах, викликаних дефіцитом палива, руйнуванням 
електричних мереж й інфраструктури внаслідок бойових дій у До-
нецькій та Луганській областях. Але вказані катастрофічні події 
лише погіршили вже існуючий негативний стан паливно-енерге- 
тичного комплексу. Тому дана проблема була більш гострою, ніж 
відновлення регіональної енергетики, – насправді йдеться про необ-
хідність її глибокої модернізації.  

Ефективне відновлення і розвиток теплової електроенерге-
тики на Донбасі та в Україні доцільно розглядати як створення ре-
сурсозбалансованої енергетичної системи, зокрема на основі моде-
рнізації існуючих енергоблоків й електричних мереж. 

Порядок і глибину модернізації конкретних енергоблоків іс-
нуючих ТЕС доцільно встановлювати з урахуванням їх стану і пер-
спективного попиту в контексті регіонів і країни в цілому на енер-
горесурси, які вони виробляють, потреби в капітальних вкладеннях, 
соціальних проблем, зацікавленості  та можливостей інвесторів. 

Ключовим моментом стратегії відновлення та розвитку енер-
гетики є визначення закономірностей формування регіонального 
попиту на енергоресурси і можливого потенціалу й ефективності рі-
зних джерел електрогенерації з урахуванням соціальних аспектів, 
міжобласних і трансграничних постачань. Тобто потрібен регіона-
льний і міжрегіональний енергобаланс за різними сценаріями роз-
витку місцевої енергетики, варіанти мегапроектів з комплектації ге-
неруючого парку модернізованими енергоблоками існуючих ТЕС, 
новими генеруючими фондами зі складу когенераційних модулів на 
промислових підприємствах та в комунальному секторі.  
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Відновлення енергетики Донбасу доцільно здійснювати на 
основі публічно-приватного партнерства, за участю корпорації 
ДТЕК та інших енергетичних компаній, вугледобувних і вуглезба-
гачувальних підприємств, металургійних корпорацій, компаній з 
виробництва електрогенеруючого і мережевого обладнання. 

Узагальнену характеристику стану афілійованих підприємств 
(металургії, машинобудування, вуглевидобутку) енергетики наве-
дено в табл. Б.5 додатка Б.  

До заходів першої черги активізації енергетики слід віднести 
створення резервів антрацитового палива завдяки імпорту і переве-
дення антрацитових електростанцій у центрі країни на високореак-
ційне паливо. 

 
 
ІІ.7.5. Малий та середній бізнес Донецької області 
 
Станом на 10.03.2015 р. будь-які статистичні дані щодо роз-

витку малого та середнього підприємництва (бізнесу) у Донецькій 
області були відсутні. До того ж статистична звітність подається 
один раз на рік та узагальнюється на кінець І півріччя. Таким чином, 
можна було зробити тільки деякі експертні оцінки й узагальнення. 

На противагу попереднім рокам, у 2014 р. змінилися умови 
ведення бізнесу, які в регіоні загалом, особливо на територіях про-
ведення АТО та бойових дій, торкнулися безпосередньо всіх 
суб’єктів економічної діяльності та суспільства в цілому.  

Розвиток економіки регіону у 2014 р. був та у 2015 р. зали- 
шався хитким з урахуванням того, що там переважно превалювали 
негативні очікування населення, які більшою мірою сформовані:  

1) виїздом із зони проведення АТО загалом майже 240 тис. 
чол., з яких переважна більшість із Донецької області;  

2) суттєвою курсовою волатильністю, що негативно впливали 
на процес планування господарської діяльності підприємств;  

3) обмеженістю фінансових ресурсів в економіці, що посилю-
валася тенденціями їх подорожчання, закриттям та виїздом із тери-
торії регіону відділень та філій майже всіх банків;  

4) соціально-політичною напруженістю через геополітичні 
проблеми та макроекономічну невизначеність. 
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Як наслідок, прогнозувалося скорочення сукупного попиту 
основних споживачів товарів, робіт та послуг малих підприємств  
і підприємців – домашніх господарств (кінцевих споживчих витрат 
домогосподарств). Попит домогосподарств міг звужуватися через 
відсутність додаткового стимулювання оплати праці, проблеми з 
виплатою пенсій та інших соціальних виплат на територіях регіону, 
які тимчасово не контролюються Українською державою, а також 
через перерозподіл ресурсів домогосподарств зі споживчого попиту 
на сплату енергоносіїв у зв’язку з підвищенням тарифів на газ  
і тепло.  

Якщо відповідно до Мінських домовленостей на частині те-
риторії регіону на три роки був би запроваджений особливий режим 
місцевого самоврядування, то наявність впливу зазначених тенден-
цій можна було б прогнозувати і на період до 2018 р. 

Останні реальні статистичні дані щодо всієї території Доне-
цької області наведено в додатку В. 

У 2015 р. за сценарієм 1 (песимістичним) можна було очіку-
вати спад показників розвитку малого підприємництва в Донецькій 
області на 15%, а за сценарієм 2 (оптимістичним) – на 10%. Відпо-
відно до макроекономічного прогнозу економічне зростання з 
2015 р. за обома сценаріями розвитку могло формуватися головним 
чином за рахунок внутрішнього споживчого попиту. Виходячи з 
цього при прогнозних оцінках розвитку ситуації у сфері малого під-
приємництва регіону можна було припустити такі середньорічні  
темпи приросту показників: за сценарієм 1 – 1,04; за сценарієм 2 – 
1,06. Відповідні розрахунки наведено в табл. В.4  додатка В. 

Пропозиції щодо участі малого та середнього бізнесу  
у подоланні  кризи і відновленні економічної  

та соціальної ситуації на Донбасі  
Доцільно використати шанс, що надає поточний занепад існу-

ючого виробничого потенціалу Донбасу, для кардинальних змін у 
структурі та спеціалізації економіки регіону. Для цього доцільно ро-
зробити Стратегію структурної перебудови економік Донецької та 
Луганської областей і набір відповідних інструментів для реалізації 
цієї Стратегії, серед яких ключову роль має відігравати спеціальний 
фонд на кшталт Структурного фонду Європейського Союзу (на-
звемо його Фондом реструктуризації Донбасу – ФРД).  
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Дана Стратегія має бути сфокусована на пошуку кластерів та 
окремих ніш посилення конкурентоспроможності регіону, пода-
льше інтегрування його в єдиний економічний простір країни, вирі-
шення гострих соціально-економічних проблем областей та окре-
мих депресивних територій, інноваційне партнерство державних 
органів влади, регіонального і місцевого самоврядування, приват-
ного бізнесу та громадськості. При забезпеченні відповідної якості 
процесу опрацювання такого документа, прозорості розробки та на-
лежного його оприлюднення Стратегія може стати дороговказом 
приватним інвесторам і фінансовим донорам для наповнення ФРД.  

Ключовим елементом Стратегії є створення єдиної структури 
управління її реалізацією, яка сформована і функціонує за участю 
всіх зацікавлених сторін − органів влади різних рівнів, представни-
ків бізнесу (у тому числі малого), основних громадських організа-
цій регіону.  

Важливим фактором успіху у структурній перебудові еконо-
міки Донбасу є випереджаюча підготовка кадрів для нових галузей 
промисловості та інших сфер економічної діяльності в регіоні. Для 
цього необхідно розробити програму модернізації вищої та спеціа-
льної професійної освіти в регіоні, внести відповідні зміни у проф-
орієнтаційну роботу в закладах середньої загальної освіти. 

Після завершення бойових дій велика кількість об’єктів жит-
лового фонду й інфраструктури в Донецькій та Луганській областях 
потребуватиме капітального ремонту й оновлення. Це надає шанс 
для розвитку в даних областях малого і середнього бізнесу (МСП) в 
таких сферах економічної діяльності, як будівництво, промисло-
вість будівельних матеріалів, ремонтні роботи тощо. Сприяння  
розвитку цих підприємств МСП може включати такі заходи: 

надання пільгових канікул ремонтним та будівельним малим 
і середнім підприємствам в обсягах робіт, що виконуються за дер-
жавним (регіональним, місцевим) соціальним замовленням; 

перепрофілювання промислових майданчиків підприємств, 
що не працюють (наприклад зупинених шахт), створення промис-
лових парків, зокрема для будівельних і ремонтних підприємств, які 
належать до МСП; 

пільгове кредитування суб’єктів МСП для придбання матері-
алів, техніки, замовлення проектних робіт.   
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Необхідно в умовах соціального «вимикання» та загубленості 
населення в зонах проведення АТО розвивати самоорганізацію та 
соціальну ініціативу громадськості, тому доцільно у відповідних 
поселеннях: 

провести у стислі терміни широку роз’яснювальну та пропа-
гандистську роботу з ознайомлення громадян Донбасу з можливос-
тями та перевагами, що надають соціальні підприємства, які мають 
на меті задоволення соціальних потреб мешканців регіону; 

організувати  навчання лідерів ініціативних груп мешканців 
стосовно правових й економічно-організаційних засад створення та 
функціонування таких соціальних підприємств; 

передбачити виділення коштів для фінансової та іншої ресур-
сної підтримки соціальних підприємств, які будуть створені на цих 
територіях; 

звільнити від оподаткування прибутки соціальних підпри-
ємств за умов, що вони направляються на реалізацію статутних ці-
лей цих підприємств. 

З урахуванням того, що Донбас навіть за мирних часів відріз-
нявся високим рівнем захворюваності населення онкологічними, 
серцево-судинними, професійними захворюваннями, виробничим 
травматизмом, слід визнати за пріоритетне завдання щодо розвитку 
МСП у регіоні, стимулювання розвитку й інтегрування сектору ме-
дичних послуг, виробництва медичних препаратів, техніки, ортопе-
дичних виробів. Розвитку фармацевтичної промисловості в регіоні 
сприятиме також наявність великої кількості хімічних підприємств, 
науково-дослідних організацій у галузях хімії та медицини. У пер- 
спективі є можливості для створення в регіоні кластера медичних 
послуг, підключивши також рекреаційні зони Донеччини та Луган-
щини. 

У відновленні економічної та соціальної ситуації в Донецькій 
і Луганській областях, розвитку МСП позитивний вплив матиме  
розширене запровадження публічно-приватного партнерства 
(ППП), що надає додаткові можливості приватному капіталу для 
отримання прибутку і підвищення конкурентоспроможності, а дер-
жаві й регіонам – для реалізації економічної політики, виконання 
пріоритетних завдань, підвищення ефективності використання бю-
джетних коштів.  
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Для усунення недоліків вітчизняного законодавства і прак- 
тичного впровадження механізму ППП необхідно: 

розробити єдиний підхід до формування механізму реалізації 
партнерської взаємодії держави і приватного сектору на національ-
ному та регіональному рівнях, адекватного ринковим умовам; 

розробити стандартизовану модель оцінювання проектів для 
реалізації ППП на стадії ініціювання (ідентифікації); 

удосконалити процедури надання державної підтримки для 
розробки та реалізації проектів ППП; 

запровадити контроль і моніторинг здійснення проекту як за-
ключного етапу механізму реалізації партнерської взаємодії дер-
жави та приватного сектору; 

створити єдину інформаційну систему щодо потенційних і ді-
ючих об’єктів ППП на державному, регіональному та місцевому  
рівнях; 

удосконалити і гармонізувати нормативно-правове забезпе-
чення розробки та реалізації проектів; 

усунути невідповідності між законодавчо-нормативними ак-
тами у сфері державно-приватного партнерства; 

удосконалити механізми фінансування проектів державно-
приватного партнерства; 

удосконалити процедуру здійснення моніторингу проектів 
державно-приватного партнерства; 

здійснювати методичний і консультативний супровід у рам-
ках реалізації ППП; 

розробити систему управління у сфері публічно-приватного 
партнерства з чітким розподілом повноважень між органами дер- 
жавної влади в рамках підготовки і реалізації проектів ППП та ко-
ординацією їх діяльності; 

створити міжрегіональні центри публічно-приватного парт-
нерства за участю державних і регіональних органів влади та пред-
ставників бізнесу; 

створити міжвідомчу комісію з питань ППП, до повноважень 
якої входитиме розробка концепції ППП, техніко-економічне об- 
ґрунтування фінансової моделі, конкурсної документації, первин-
ний аналіз й оцінка проектів ППП, комплексна оцінка ефективності 
проекту та ін.  
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Для ефективного функціонування публічно-приватного парт-
нерства необхідна насамперед розробка стратегії розвитку партнер-
ської взаємодії держави та приватного сектору на національному і 
регіональному рівнях. З метою розвитку інституціонального сере-
довища у сфері публічно-приватного партнерства доцільно затвер-
дити "дорожню карту" (план заходів) щодо реалізації стратегії роз-
витку ППП. Це потребує визначення державою цілей розвитку 
ППП, пріоритетів, напрямів, масштабів діяльності та джерел фінан-
сування реалізації стратегії. Обов’язковим елементом реалізації 
стратегії є встановлення вимог до учасників та розподіл обов’язків 
і повноважень між ними. У зв’язку з відсутністю єдиного підходу 
до формування механізму реалізації партнерської взаємодії дер-
жави та приватного сектору необхідно побудувати інституціона-
льну систему її забезпечення, враховуючи існуючу систему ціннос-
тей у суспільстві й економічні передумови. 

ІІ.7.6. Механізми реалізації розвитку малого  
та середнього підприємництва 

Економічне зростання Донбасу має бути одночасно забезпе-
чене і заходами щодо стимулювання господарської діяльності, ство-
рення вигідних умов для розвитку середнього та малого підприєм-
ництва, розробки адаптованих до сучасних економічних умов про-
грам кредитування суб’єктів господарювання. Загалом сектор ма-
лого та середнього підприємництва, на відміну від великих підпри-
ємств галузей традиційної спеціалізації Донбасу, буде головним 
джерелом створення сучасних, у тому числі високотехнологічних 
робочих місць. Це може бути досягнуто лише за умови внесення  
відповідних змін і доповнень до чинного законодавства України, що 
визначає засади розвитку підприємництва та економічного стиму-
лювання суб’єктів господарювання. 

1. З метою вдосконалення механізмів підтримки малого і се-
реднього бізнесу в 2003 р. Європейська комісія запропонувала нову 
дефініцію сектору МСП, згідно з якою при його відособленні засто-
совуються три самостійних критерії: кількість персоналу, річний 
обіг і загальний річний баланс (вартість активів). Важливо заува-
жити, що обов’язковим критерієм для віднесення цього підприєм- 
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ства до групи МСП є кількість персоналу, а одну з двох інших умов 
(річний обіг або вартість активів) підприємство може обрати само-
стійно (табл. ІІ.25). Особливістю підходу законодавців ЄС є те, що 
в разі вибору як другого критерію вартості активів знімається обме-
ження на річний обсяг продукції, яка випускається, що дає можли-
вість мікро-, малому і середньому підприємству максимально роз-
ширювати свою ринкову нішу на вітчизняному та іноземних ринках 
і підвищувати власну конкурентоспроможність. У зв’язку із цим 
для імплементації європейських критеріїв визначення розмірів під-
приємств пропонується внести зміни, що відповідають європейсь-
ким критеріям у частині вартості активів, до ст. 55 Господарського 
кодексу України. Також відповідний підхід можна застосувати від-
носно рекомендацій щодо імплементації положень Закону ЄС про 
малий бізнес «Спочатку думай про мале».  

 
Таблиця ІІ.25 

Класифікація МСП і критеріїв для розмежування  
за окремими розмірними групами згідно з ЄС і ГКУ 

Категорія 
підпри-
ємств 

Кількість пе-
рсоналу 

Річний обіг Вартість активів 

ЄС1 ГКУ 
ЄС, 
млн 
євро 

Cт. 55 
ГКУ, 
млн 
євро 

ЄС, 
млн 
євро 

ГКУ 

Пропону-
ється у ст. 
55 ГКУ, 
млн євро 

Мікро- 10 10 <2 <2 <2 Немає <2 
Малі 50 50 <10 <10 <10 Немає <10 
Середні 250 250 <50 <50 <50 Немає <50 

 
2. У частині зниження впливу високої вартості кредитних ре-

сурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва і низького 
рівня фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької ді-
яльності для реалізації інноваційних проектів пропонується активі-
зувати запуск системи гарантування кредитів малим та мікропід- 
приємствам через мережу місцевих фондів підтримки підприємни-
цтва або спеціалізованих гарантійних установ. Для цього необхідно 

                                                   
1 L 124/36 EN Official Journal ofthe European Union 20.05.2003.  
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внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу (зокрема, ст. 17 у 
частині залучення коштів обласних бюджетів).  

3. Пропонується видати відповідну інструкцію НБУ або
внести до Закону про підтримку розвитку малого підприємництва 
норму про запровадження акредитивної форми розрахунків між ма-
лими та великими підприємствами з метою попередження невико-
нання або відстрочення на 6-9 місяців виконання останніми своїх 
договірних зобов’язань. 

4. З метою усунення неналежного фінансування місцевих
програм розвитку малого і середнього підприємництва пропону-
ється зафіксувати у Податковому кодексі норму про спрямування 1-
2% надходжень коштів від податків малого підприємництва цільо-
вим призначенням на фінансування саме цих програм. 

5.Для підвищення активності суб’єктів підприємництва щодо
впровадження інновацій пропонується стимулювати створення в 
межах регіональної інноваційної системи під координацією регіо-
нальних наукових центрів НАН і МОН України мережі наукових й 
індустріальних парків на базі промислових майданчиків тих під- 
приємств, відновлення діяльності яких у сучасних умовах є недоці-
льним. Для цього необхідно прийняти відповідний закон про експе-
риментальні стимулюючі регуляторні режими в них. Як зразок тут 
може бути використаний досвід Ірландії. 

6. У межах реалізації політики децентралізації з метою усу-
нення зайвого податкового навантаження та збільшення надход-
жень до місцевих бюджетів слід розглянути можливість повернення 
до попередньої (6-розрядної) шкали спрощеної системи оподатку-
вання малого підприємництва. 

7. На виконання Стратегії розвитку АПК України до 2020
року, з урахуванням європейського досвіду та залучення в інвести-
ційні процеси відновлення переробної промисловості коштів насе-
лення необхідно опрацювати нову редакцію Закону України «Про 
кооперацію», у якому передбачити режими стимулювання розвитку 
цієї форми власності шляхом створення спеціальних режимів  
функціонування внутрішньо-, міжрегіональних та міждержавних 
кластерних утворень як потенційних конкурентів агрохолдингових 
структур. 
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8. З метою максимального використання можливостей та по-
тенціалу недержавних механізмів регулювання підприємницької ді-
яльності слід внести зміни до нової редакції проекту закону «Про 
саморегулівні організації» з максимальним урахуванням положень 
модельного закону СНД «Про саморегулівні організації». 

 
 
ІІ.7.7. Упровадження біржових механізмів у систему  

 державних закупівель товарів та послуг  
 
Використання державних коштів у процесі відновлювальних 

робіт на Донбасі передбачає обов’язкове застосування Закону Ук-
раїни «Про здійснення державних закупівель». Але тендерні тор-
ги – це лише один з етапів закупівель. Загалом же процес закупівель 
включає:  

1) збір та аналіз інформації про якість товарів та послуг у ре-
гіоні; умови та гарантії їх якості та поставки; репутацію постачаль-
ників товарів і виконавців послуг;  

2) проведення переговорів (торгів) про умови поставки (вико-
нання); умови та строки поставки і приймання товарів, робіт (по- 
слуг); ціну договору;  

3) підписання угоди з найкращим постачальником (виконав-
цем);  

4) контроль виконання угод − якості та обсягів, строків та оп-
лати; умов експлуатації, надання гарантій;  

5) вирішення спорів у процесі виконання угод.  
Витрати на виконання цих етапів є трансакційними і відно-

сяться на собівартість. Саме вони і становлять об’єкт та мету кору-
пції організаторів закупівель (торгів). Витрати в неорганізованому 
або монопольно організованому ринку співставні з ціною закупівлі. 
А в сучасних спеціально організованих корупційних схемах тенде-
рних закупівель (так звані «відкати») вони складають 30-50% від 
суми контракту. 

З метою запобігання корупції та зниження трансакційних ви-
трат в Україні свого часу був ухвалений та постійно «вдосконалю-
ється» Закон «Про здійснення державних закупівель». Проте цей за-
кон, хоча і визначає закупівлю як придбання замовником товарів, 
робіт і послуг (абз. 3, п. 1. Ст. 1), але детально регулює лише про- 
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цедуру проведення торгів у вигляді тендерів – конкурсних торгів 
(абз. 28, п. 1. Ст. 1). Основні питання процедури закупівлі − прий-
мання товарів, робіт і послуг з кількості та якості, їх оплату − він не 
регулює. Ці два основних питання постачання й оплати є головними 
напрямами роботи Міжнародної торгової палати згідно з її доку- 
ментацією (абз. 5,10, п. 1. Ст. 1). До цієї документації входить і про-
ект контракту, в якому можуть бути  норми, що допускають широке 
тлумачення замовником. Сам процес закупівлі здійснює комітет з 
конкурсних торгів (абз. 4, п. 4. Ст. 11), включаючи прийом й оплату 
товарів, робіт та послуг, або делегує ці функції своїм уповноваже-
ним особам. Закон регламентує процедуру закупівлі тільки прове-
денням відповідних контрактних процедур (п. 1. Ст. 12), а своїх ви-
мог до істотних умов контрактів не встановлює (Ст. 40). Моніто-
ринг закупівель здійснює Уповноважений орган (абз. 2, п. 1. Ст. 8), 
але це лише моніторинг, а не контроль усієї процедури закупівлі: 
кваліфікації постачальників і постачання, приймання й оплати, до-
тримання умов гарантій і арбітражу спорів. Таким чином, закон до-
зволяє замовникові отримувати неофіційну маржу від усіх його за-
купівель за допомогою підконтрольних тільки йому процедур  
і умов приймання й оплати товарів, робіт і послуг. Кожен учасник 
торгів, не домовившись із замовником поза тендером про маржу, 
ризикує отримати додаткові витрати при прийманні й оплаті това-
рів, робіт або послуг. Тому в тендері беруть участь, як правило, 
тільки ті, хто заздалегідь «вирішив питання» про реальні умови 
приймання й оплати. Отже, всі процедури торгів, визначені в законі, 
можуть виконуватися бездоганно, але при цьому не забезпечувати-
муть ні реальну конкуренцію постачальників, ні вибір кращого з 
них, ні кращі умови і ціни, ні відсутність корупції або маржі від за-
купівель. 

Оптимально й ефективно, з найбільшою конкуренцією і най-
меншими трансакційними витратами закупівлі можуть бути здійс-
нені на організованому ринку – товарній біржі, основними функці-
ями якої є:  

1) надання гарантій виконання зобов'язань учасниками торгів, 
передусім прийому товару за кількістю і якістю, його своєчасна оп-
лата;  

2) врегулювання спорів;  
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3) встановлення стандартів на біржові товари, роботи і по- 
слуги;  

4) встановлення правил торгів і акредитації їх учасників;  
5) розробка та реєстрація типових контрактів;  
6) котирування;  
7) організація торгів;  
8) інформаційна діяльність, надання актуальної та достовір-

ної інформації.  
Основу надійності біржі становить її кліринговий центр, який 

і забезпечує: приймання біржового товару згідно із стандартами 
його якості; організацію та облік розрахунків між сторонами і своє-
часну оплату рахунків; гарантії дотримання договірних зобов'язань 
сторін. Кліринговий центр є третьою стороною всіх біржових кон- 
трактів і гарантом дотримання сторонами своїх зобов'язань. Кліри-
нговий центр і його експерти несуть матеріальну та репутаційну 
відповідальність за якість і кількість товару, своєчасність розра- 
хунків між сторонами. Тому з урахуванням цих нових сучасних ви-
мог необхідно доопрацювати та прийняти нову редакцію закону 
«Про товарні біржі». 

 
 
ІІ.8. Стан довкілля в Донецькій області 
 
Оцінка стану довкілля в Донецькій області за 2012-2014 рр. 

заснована на результатах: 
1) ретроспективного аналізу даних щорічних статистичних 

спостережень Державної служби статистики України по регіонах1 у 
2012-2013 рр. відносно емісії забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, спеціального водокористування та поводження з відхо-
дами; 

2) попередньої оцінки та прогнозування рівня техногенного 
навантаження у 2014-2015 рр. у результаті побудови кореляційно-
регресійних (степеневих) залежностей між темпами промислового 

                                                   
1 Звіт про результати роботи за 2014 рік [Електронний ресурс] // Орган 

екологічної сертифікації та маркування. – Режим доступу: http://www.ecolabel. 
org.ua/about/zvity/zvity-2014.html. 
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виробництва1 та рівнем техногенного навантаження на довкілля –
темпами викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 
викидів, скидів забруднюючих стоків у природні водні об’єкти, 
утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки. 

Застарілі технології, що використовуються у промисловому 
комплексі області, зумовлюють високий рівень техногенного нава-
нтаження на довкілля. Це також підтверджується позитивною коре-
ляцією між обсягами промислового виробництва та забрудненням 
довкілля (рис. ІІ.11). Серед інших регіонів України Донецька об-
ласть посідає перші місця за обсягами викидів забруднюючих речо-
вин від стаціонарних джерел (у середньому 34% загального проми-
слового викиду в Україні станом на 2012-2013 рр.); скидів забруд-
нених стоків у природні водні об'єкти (у середньому 33% від зага-
льноукраїнського показника у 2012-2013 рр.); п’яте та четверте  
місця за обсягом утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки (у 2012 
та 2013 рр. у середньому 11% від загального утворення цих типів 
відходів). 

Фінансово-економічна криза, що обумовила скорочення по-
питу на продукцію регіону, ускладнення політичної та економічної 
ситуації в країні, проведення АТО на території області призвели до 
вкрай негативної динаміки промислового виробництва, що супро-
воджується не тільки скороченням виробництва, але і його масовою 
зупинкою. Це пояснює зменшення техногенного навантаження в 
Донецькій області. Зокрема, загальні викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, які на 88% складаються з емісії від стаці-
онарних джерел, скоротилися протягом 2012-2013 рр. на 1% та пе-
редбачається їх подальше скорочення у 2014-2015 рр. на 4 і 19% від-
повідно (рис. ІІ.12a). За якісним складом структуру викиду станов-
лять діоксид сірки, діоксид азоту та парникові гази (оксид вуглецю, 
метан), що визнані небезпечними та мають гранично допустимі  
норми викиду. 

1 Відповідно до прогнозу Quarterly Report Ukraine to Kremlin: Back off 
(July 2014) Investment Capital Ukraine LLC у 2015 р. передбачається зростання 
індексу промислового виробництва на 2%. Реально відбулося падіння більш 
ніж на 10%. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Рис. ІІ.11. Кореляційно-регресійні залежності між темпами  

промислового виробництва та темпами техногенного наванта-
ження на навколишнє природне середовище в Донецькій області 
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* Попередня оцінка та прогнозні значення.

Рис. ІІ.12. Динаміка техногенного навантаження на природне 
середовище в Донецькій області у 2012-2015 рр. 
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Аналогічно за період 2012-2015 рр. на 10% зменшилися об-
сяги водозабору та водовідведення, відповідно скорочується обсяг 
оборотної та послідовно (повторно) використаної води1 (близько 
5%). Проте залишаються тенденції неефективного та нераціональ-
ного поводження із водними ресурсами як дефіцитним природним 
ресурсом2. По-перше, зберігається надмірний рівень втрат води при 
транспортуванні – 23% водоспоживання. По-друге, незважаючи на 
зменшення обсягів забрудненого скиду у складі загального водовід-
ведення у натуральному вираженні (рис. ІІ.12b), його питома вага 
залишається постійною – на рівні 39%.  

З урахуванням того, що за статистикою потужність очисних 
споруд відповідає потребам та навіть перевищує обсяги скидання 
зворотних вод (на 20%), наявність забрудненого скиду, здійсненого 
без очищення або недостатньо очищено, є негативним маркером. 
Така практика триває впродовж довгого періоду (у 2006-2007 рр.  
частка забрудненого скиду сягала 83-85% водовідведення) та свід-
чить про усталеність використання неефективних технологічних 
процесів у регіоні. 

У сфері поводження з промисловими відходами в області пе-
реважають відходи IV класу небезпеки (у 400 разів перевищують 
обсяги утворення більш токсичних відходів І-ІІІ класів небезпеки). 
Загалом на території регіону накопичено понад 53 млн т відходів  
IV класу небезпеки (18,5% загальної кількості наявних в Україні) та 
755 тис. т відходів І-ІІІ класів (6%). Слід відзначити, що за обсягами 
утворення відходів IV класу частка Донецької області у складі від-
ходоутворення в Україні поступово скорочується (на 1% щорічно), 
проте за обсягами утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки навпа-
ки – збільшується на 2%. 

Відповідно змінюється динаміка рівня утилізації відходів. 
Утилізація токсичних відходів у 2012-2013 рр. зросла на 9% та ста-
новить 77% від обсягу відходоутворення, нетоксичних – знижу-

                                                   
1 У 2013 р. за обсягами економії забору води за рахунок оборотного та 

повторно-послідовного водопостачання Донецька область посідала друге мі-
сце серед регіонів України. 

2 Відповідно до міжнародної класифікації Донецька область належить 
до недостатньо водозабезпечених регіонів (наявність водних ресурсів стано-
вить менш ніж 1000 м3 на особу за рік). 
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ється (на 2,6%) і складає 20% від їх утворення. Також згідно з вико-
наними розрахунками станом на 2014-2015 рр. прогнозується змен-
шення обсягів утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки у 2 рази по-
рівняно із 2012-2013 рр. (рис. ІІ.12с). Передусім це зумовлено пору-
шенням традиційних виробничих ланцюжків низки великих під- 
приємств хімічної, коксохімічної та металургійної галузей Макії-
вки, Донецька, Дзержинська, Маріуполя, Дружківки, Єнакієвого та 
Горлівки. 

Крім згортання потужностей виробництва як основного дже-
рела техногенного навантаження в регіоні, стала тенденція до ско-
рочення техногенного навантаження зумовлена поступовим збіль-
шенням (без урахування інфляції) інвестицій в охорону навколиш-
нього природного середовища підприємствами, установами й орга-
нізаціями (рис. ІІ.13). 

Рис. ІІ.13. Динаміка поточних витрат і капітальних інвестицій  
в охорону навколишнього природного середовища  

в Донецькій області 

Також слід відзначити, що співвідношення поточних витрат  
і капітальних інвестицій підприємств, установ та організацій на охо-
рону й раціональне використання природних ресурсів здебільшого 
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зберігається у пропорції 2:1. При цьому частка інвестицій у капіта-
льний ремонт основних засобів природоохоронного призначення 
зменшилася з 29 до 16%. Частка капітальних інвестицій за рахунок 
державного та місцевих бюджетів була незначною та скоротилася з 
9 до 5%.  

Кризова політична й економічна ситуація ускладнила реаліза-
цію екологічних програм та гальмує розвиток ринку зелених това-
рів і послуг. Так, за даними звіту про результати роботи за 2014 р. 
органу екологічної сертифікації та маркування знизилася динаміка 
виданих сертифікатів екологічної якості на багатьох підприємствах, 
переважно малого і середнього бізнесу1. Державні органи екологіч-
ного контролю в регіоні звітують щодо  неможливості повноцінно 
здійснювати державний нагляд за дотриманням природоохорон-
ного законодавства через фінансові та організаційні труднощі, 
ускладнення процедур перевірки екологічно небезпечних об’єктів2. 

Природоохоронні заходи, що здійснюються місцевим само-
врядуванням, у 2014 р. орієнтовані на модернізацію транспортного 
парку, проведення очисних робіт на водних об’єктах у межах насе-
лених пунктів, реконструкцію окремих ділянок каналізаційних сис-
тем, благоустрій паркових територій, просвітницьку діяльність, 
тобто здебільшого належать до заходів «кінця труби». Фактично 
можливість зменшувати техногенне навантаження «біля джерела» 
та реально вплинути на екологічну ситуацію є у великих підпри-
ємств, що безпосередньо продукують забруднення. Проте складна 
політична й економічна ситуація зменшує стимули для екологічно 
орієнтованої модернізації основних фондів через зростання ризиків 
банкрутства і втрати активів. 

                                                   
1 Індекси промислової продукції регіонів України [Електронний ре-

сурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: 
http://ukrstat.gov.ua/. 

2 Державна Азовська морська екологічна інспекція звітує про резуль-
тати роботи у 2014 році [Електронний ресурс] // Державна екологічна інспек-
ція України. – Режим доступу: http: //dei.gov.ua/2012-01-22-11-53-44/2012-01-
22-11-47-42/ostanni-novini /2373-derzhavna-azovska-morska-ekolohichna-inspek 
tsiia-zvituie-pro-rezultaty-roboty-u-2014-rotsi.html. 
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Екологічні платежі демонструють спадну динаміку, що зумо-
влено зменшенням податкової бази – скороченням техногенного на-
вантаження у натуральному вираженні.  

Відповідно до п. 5 Перехідних та прикінцевих положень Бю-
джетного кодексу України розподіл екологічного податку між дер-
жавними бюджетами всіх рівнів змінювався за такою схемою:  

2012 р.: місцевий бюджет – 50%, обласний – 20, державний – 
30%;  

2013 р.: місцевий бюджет – 33,5%, обласний – 13,5, держав-
ний – 53%; 

2014 р.: місцевий бюджет – 25%, обласний – 10, державний – 
65%. 

Тобто відбулося зміщення акцентів до переорієнтування фі-
нансових потоків у сфері природокористування до державного бю-
джету. Проте, незважаючи на збільшення відсотка податкових над-
ходжень від екологічного податку у 2014 р. з 50 до 65%, надход-
ження до бюджетів усіх рівнів у 2014 р. зменшилися на 20% порів-
няно з 2013 р. (табл. ІІ.26). 

Таблиця ІІ.26 
Динаміка надходжень екологічних платежів до місцевого  

(м. Донецьк), обласного і державного бюджетів у 2012-2014 рр. 

Рік 
Надходження до бюджетів, тис. грн Разом, 

тис. 
грн 

% до попе-
реднього 
року 

місцевий 
(м. Донецьк)

облас-
ний* 

держав-
ний 

2012 22702,6 9081,0 13621,6 45405,2 
2013 21277,8 8574,6 33663,4 63515,8 140 
2014 12672,4 5069,0 32948,2 50689,6 80 

* Розраховані значення.

Таким чином, результати виконаного аналізу дозволяють кон-
статувати, що зниження техногенного навантаження відбулося не 
внаслідок ефективної екологічної політики, а за рахунок катастро-
фічного скорочення обсягів промислового виробництва. Значне по-
гіршення фінансово-економічного стану більшості підприємств ре-
гіону призведе до подальшого зменшення природоохоронної діяль-
ності підприємств, що негативно позначиться на стані довкілля До-
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нецької області. Активізація екологічно спрямованої діяльності віт-
чизняних підприємств можлива лише за умови припинення бойових 
дій та стабілізації економічного становища у країні. Подальший  
розвиток можливий згідно з принципами «зеленого» зростання, за-
снованого на впровадженні у практику екологічно орієнтованих ди-
ректив ЄС, передбачених у Розділі 6 «Навколишнє природне сере-
довище» (ст. 360-366, с. 189-191 Угоди) та додатках ХХХ-ХХІХ 
Угоди «Про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»1. 

Комплексний підхід до вирішення завдання системної еколо-
гізації промисловості має ґрунтуватися на синтезі організаційного, 
адміністративного й економічного регулювання природоохоронної 
діяльності підприємств. 

Адміністративний вплив доцільно спрямувати вбік посилення 
державного та громадського контролю за дотриманням природо- 
охоронного законодавства. Пріоритетним завданням має бути ство-
рення «екологічно лояльних» інституціональних правил господа-
рювання. В основу економічного механізму компенсації екодестру-
ктивного впливу, виходячи з концепції збалансованого розвитку, 
слід покласти відомий принцип «забруднювач платить».  

Стратегічними напрямами стабілізації екологічного ситуації 
в Донецькій області є:  

відновлення промислового потенціалу на базі зміни техноло-
гічного укладу шляхом використання новітніх технологій із мен-
шою енерго- та ресурсоємністю; 

розробка та реалізація програми щодо розвитку поновлюва-
них джерел енергії;  

оснащення стаціонарних джерел емісії забруднюючих речо-
вин високоефективним очисним обладнанням відповідно до євро-
пейських норм гранично допустимих викидів;  

орієнтація автотранспортної системи на використання еколо-
гічно безпечних видів палива;  

                                                   
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом… з іншої сторони.  
Association agreement between the European Union and its member states, 

of the one part // European External Action Service // Урядовий портал [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ uk/publish/ 
article?art_id=246581344&cat_id=223223535. 
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продовження курсу щодо імплементації позитивного досвіду 
з упровадження інноваційних систем оборотного та послідовного 
водокористування; 

розробка та реалізація програми щодо оновлення і розши-
рення водопровідного та каналізаційного господарства, підвищення 
потужності й ефективності діючих очисних споруд; 

запровадження конкурсних програм і тендерів щодо розробки 
техногенних родовищ корисних копалин та утилізації кар’єрних  
і шахтних вод;  

здійснення рекультивації техногенно порушених земель;  
активізація діяльності регіональних «бірж відходів», розви-

ток технологій із рециклінгу промислових відходів, залучення ши-
роких верств населення до діяльності з окремого збору та утилізації 
твердих побутових відходів.  

Пріоритетами вдосконалення існуючого економіко-екологіч-
ного механізму регулювання природокористування та природоохо-
ронної діяльності в Україні мають стати:  

підвищення нормативів екологічних зборів за забруднення 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів до 
рівня, що практикується в ЄС; приведення системи технічного та 
технологічного регулювання у відповідність до європейських стан-
дартів щодо екологічних вимог до якості продукції;  

введення обов'язкового екологічного страхування правової 
відповідальності власників потенційно небезпечних об'єктів у зв'я-
зку з необхідністю відшкодування збитків майну та здоров'ю третіх 
осіб, обумовлених негативним впливом промислової діяльності на 
якість навколишнього природного середовища;  

формування регіональних економіко-екологічних кластерів, у 
межах яких контроль за рівнем негативного впливу на довкілля по-
будований на принципі «мильної бульбашки», тобто введенні між-
народної практики продажу прав на забруднення;  

розробка і затвердження законопроектів щодо заборони похо-
вання електротехнічних відходів, перенесення відповідальності за 
фінансування і створення систем щодо їх рециклінгу на виробників 
та продавців, введення пільгового режиму інвестиційної діяльності 
у сфері поводження з відходами.  
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ІІ.9. Особливості формування моделі розвитку України 
 
Категорії «сталий розвиток», «соціально-економічна полі-

тика», «економічна політика», «промислова політика», «стратегія» 
(різних рівнів − макро-, мезо-, мікро-), «модель розвитку» та ін. ши-
роко використовуються в усіх школах та наукових напрямах суспі-
льних наук та мають свої особливості у відповідних дефініціях. В 
економічній науці та практиці акценти при їх визначенні й реаліза-
ції логічно робити на відносинах суб’єктів ринку у процесах вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання.  

Питання економічної політики, місії, стратегії як на макро-, 
так і на мікрорівнях вивчають великі наукові колективи: Інститут 
стратегічних досліджень, інститути економіки (у тому числі регіо-
нальні та галузеві) та прогнозування, інститути демографії, соціо-
логії та ін. На державному та регіональних рівнях в органах законо-
давчої та виконавчої влади створені відповідні комітети, колегії 
тощо, які координують та беруть безпосередню участь у форму-
ванні різноманітних стратегій (на 5, 10, 15, 30 років і т.д.). Але до 
цього недостатньо залучаються науковці Національної академії 
наук, фахівці підприємств та органів місцевого управління, громад-
ські організації.  

Як правило, при розробці стратегій, програм тощо використо-
вується метод «від досягнутого», а дані та прогнози дають діючі ор-
ганізації, зацікавлені у самозбереженні та саморозвитку. Це призво-
дить до збереження існуючої структури економіки, промисловості, 
блокує структурні перетворення, перехід до нових, прогресивних 
технологічних укладів. Розробки деяких інститутів мають сучасні 
підходи, спрямовані на стратегію модернізації діючих сфер, галу-
зей, провідних підприємств, інноваційні перетворення, формування 
нових напрямів економічної діяльності. Але практика фінансування 
нових напрямів економіки, промисловості тощо через традиційні 
галузі, інституції призводить до стримування бажаних напрямів  
розвитку, модернізації та  інноваційного випереджаючого розвитку.  

Економіка України залишається недостатньо розвиненою, 
експортоорієнтованою, такою, що випускає товари з низькою дода-
ною вартістю, низькою наукоємністю тощо. Такі економічна полі-
тика та стратегія розвитку призвели до того, що станом на лютий-
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березень 2015 р., за даними опитування, проведеного Центром Ра-
зумкова, 67% опитаних в Україні вважають, що розвиток України 
відбувається в неправильному напрямі, 17,5% – позитивно оціню-
ють реформи, а інші – не визначилися (Радіо «Ера – ФМ», 24 бере-
зня 2015 р.), 40% відповіли, що за наявності лідера готові вийти про-
тестувати на майдан. Це наслідок не стільки неякісних програм  
і стратегій, скільки невміння та небажання їх реалізувати. 

Науковці обґрунтовано стверджують, що необхідно від ста-
рого «класичного» підходу переходити до сучасного1. Автори 
«Стратегії економічних реформ…» 2 поділяють думку про те, що 
старий «класичний» підхід до формату стратегії реформ випливає із 
стратегії як визначення основних довгострокових цілей і завдань, а 
також затвердження плану дій і розподілу ресурсів, необхідних для 
досягнення даних цілей, та передбачає:  

1 Омаров Ш.А. Стратегія сталого розвитку регіонів України: оцінка та 
прогнозування: монографія / Ш.А. Омаров. – Харків: ІНЖЕК, 2014. – 288 с. 

Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства: учеб. 
пособие / Е.Н. Ведута. –  М.: Академический проект, 2004. – 456 с.  

Черников А. Экономическая политика Украины. Когда же она появится 
/ А. Черников // Зеркало недели. – 2013. − № 24, 26 июня. 

Стратегія економічних реформ FYA Capital [Електронний ресурс] // 
Компанія ТОВ «ЕйВайЕйКепітал». – Режим доступу: http://ayacapital.com/ 
uploaded/overviews/denied/141114-AYA_Capital -Strategy_of_Reforms_full.pdf. 

Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета саботажной кри-
тики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – №4. – С. 3-22. 

Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В.М. 
Геєць, Л.В. Шинкарук, Т.І. Артьомова та ін.; за ред. Л.В. Шинкарук; НАН Ук-
раїни; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с. 

Булеев И.П. Трансформация общества и экономика: опыт и перспек-
тивы: монография / И.П. Булеев; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. − 
Донецк, 2006. – 336 с. 

Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи: монографія; за 
заг. ред. М.О. Кизима, Ю.Б. Іванова. – Х.: ІНЖЕК, 2014. – 288 с. 

Некоторые аспекты выбора вектора интеграции Украины: монография 
/ А.И. Амоша, И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая и др. / НАН Украины; Ин-т эко-
номики пром-сти. − Донецк, 2013. − 184 с.  

2 Стратегія економічних реформ FYA Capital [Електронний ресурс] // 
Компанія ТОВ «ЕйВайЕйКепітал». – Режим доступу: http://ayacapital.com/ 
uploaded/overviews/denied/141114-AYA_Capital -Strategy_of_Reforms_full.pdf. 
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акцент менеджменту на контролі за виконанням детально 
спланованого плану реалізації стратегії; 

централізоване прийняття рішень − формування стратегіч-
ного плану імплементації стратегії на визначений строк; 

надання переваги простим ієрархічним структурам, детермі-
нізм у поведінці організації;  

рішення не приймаються без детального складання плану – 
графіка дій із прогнозом їх ефекту на основі припущень; 

обмежену можливість реагування на сигнали зовнішнього се-
редовища. Можливість експерименту не передбачена. 

У той же час необхідність у зміні підходу обумовлена тим, що 
сьогодні організації здійснюють діяльність у складних умовах, які є 
дуже динамічними і потребують швидкого прийняття  рішень та по-
стійної адаптації системи до нових умов навколишнього середо-
вища, для якого характерні: глобалізація, підвищення рівня конку-
ренції, поява нових технологій, збільшення прозорості та швидкості 
обміну інформацією; менша прогнозованість зовнішнього середо-
вища, впливу рішень на складні системи; збільшення волатильності 
на фінансових і товарних ринках.  

Слід додати, що «класичний» підхід базується на стійких  
тенденціях функціонування колективів і суспільства, їх цінностей, 
менталітеті, інститутах. Значний розрив у рівні розвитку країн ство-
рюють між ними як партнерські відносини, так і відносини підпо-
рядкування держав із слабкою економікою державам із сучасною 
розвинутою економічною та фінансовою системами, союзу цих дер-
жав. 

Більше того, можна погодитись, що в сучасному розумінні 
стратегія – це не скрупульозний план – графік дій, а визначення ба-
зових принципів та підходів для досягнення цільової моделі, вибра-
ної окремою організацією, яка адаптується до динамічного середо-
вища.  

Інший підхід випливає з того, що стратегія – це загальна мо-
дель (зразок поведінки) у потоці дій або рішень. Вона потребує без-
перервного навчання у процесі своєї реалізації, який базується на 
заздалегідь розробленому детальному плані, що постійно коригу-
ється і включає:  

спрямованість менеджменту на адаптації, навчання, відкри-
тість та координацію між елементами системи; 
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прийняття рішень експертами, динамічне коригування плану 
імплементації стратегії; 

колективну дію на основі апробованих наукових принципів; 
багатовимірні структури з розподілом влади з чітко окресле-

ними зонами відповідальності; 
можливість прийняття рішень навіть якщо менеджмент до  

кінця не може передбачити їх ефект (хоча і має очікування); 
можливість системи швидко реагувати на зовнішні сигнали, в 

разі неможливості оцінити ефект від управлінських рішень – експе-
риментувати1. 

Таким чином, ефективна стратегія – це якісно визначена й 
узагальнена модель із зазначенням базових принципів, обмежень, 
механізмів та ресурсів організації, необхідних для досягнення її 
довгострокових цілей, вибір якої залежить від результатів аналізу 
даних щодо поточного стану організації та її очікуваного стану  
після імплементації стратегії. 

Вимоги до формату ефективної стратегії реформ у рамках  
розглянутого підходу полягають у такому: 

1. Концептуальний вибір: між різними співставними моде-
лями та взаємовиключними стратегічними альтернативами; кри- 
тичне ставлення до первинного стану; заснований на науковому  
підході (обґрунтування очікуваних результатів з урахуванням імо-
вірних ризиків і можливостей впливу на них). 

2. Цілі: комплексні якісні довгострокові цілі, на яких базу-
ється стратегія; ключові індикатори результативності (КІР), які ви-
користовуються для аналізу проміжних етапів реалізації стратегії, а 
не як цільові показники.  

3. Обґрунтованість: стратегія не має визначатися на основі
віри, вірувань, припущень, побажань; заснована на аналізі сильних 
і слабких сторін, цінностей та переваг організації, наявних ресурсів, 
згідно з якими формуються  очікування  (останні можуть змінюва-
тися при реалізації стратегії). 

1 Стратегія економічних реформ FYA Capital [Електронний ресурс] // 
Компанія ТОВ «ЕйВайЕйКепітал». – Режим доступу: http://ayacapital.com/ 
uploaded/overviews/denied/141114-AYA_Capital -Strategy_of_Reforms_full.pdf. 
С.2. 
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4. Навчання: навчання розробників та реалізаторів стратегії, 
їх швидка адаптація до зміни зовнішнього і внутрішнього середо-
вища, люди несуть відповідальність та можливе покарання не за 
свої помилки у процесі розробки та реалізації стратегії, а за те, що 
не навчаються на них. 

5. Довіра: члени організації повинні використовувати одна-
кові базові принципи та підходи до реалізації стратегії, щоб вона 
буда адекватною. Тому потрібна довіра між її учасниками. 

6. Формат: ефективна стратегія – це не деталізовані «плани – 
графіки» чи «дорожні карти» (стара практика); це формалізація ба-
зових принципів, пріоритетів і підходів до діяльності та/або змін в 
організації, необхідних для досягнення поставлених довгостроко-
вих цілей.  

Науковці 1 в рамках названого підходу до формату стратегії 
сутність економічних реформ в Україні вбачають у такому:  

у стратегії мають бути визначені чіткі комплексні цілі. Вони 
повинні стосуватися не тільки таких економічних категорій, як до-
бробут або економічний розвиток, але і суспільних категорій, таких 
як відчуття справедливості, довіра, оптимізм, впевненість у собі; 

цілі стратегії мають бути виражені у принципах, якими сто-
рони повинні керуватися при реалізації стратегії. Принципи мають 
відображати реальну готовність сторін їх втілювати; 

необхідно додатково визначити КІР для узгодження вихідних 
даних та результатів подальшого аналізу реалізації стратегії. При 
цьому потрібно уникнути використання таких індикаторів як цільо-
вих показників; 

стратегія має містити обґрунтування вибору моделі суспі-
льно-економічного устрою держави, а також аналізу передумов і на-
слідків її успішної імплементації; 

визначення необхідних суспільно-економічних інститутів. 
План розбудови цих інститутів має стати однією з основних скла-
дових стратегій; 

у стратегії мають бути  зазначені основні обмеження, ресурси 
та механізми для її реалізації. 

                                                   
1 Стратегія економічних реформ FYA Capital [Електронний ресурс] // 

Компанія ТОВ «ЕйВайЕйКепітал». – Режим доступу: http://ayacapital.com/ 
uploaded/overviews/denied/141114-AYA_Capital -Strategy_of_Reforms_full.pdf.  
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Критичний аналіз викладених положень свідчить, що їх вико-
ристання на початку економічних реформ, реалізація, імплемента-
ція, коригування щодо неприйняття авторами «спланованих деталь-
них планів», «дорожніх карт», «скрупульозних планів – графіків» 
тощо є необґрунтованим і недоцільним. Крім того, в аналізованому 
підході надто мало уваги приділяється підготовці кадрів і громадян-
ського суспільства до розуміння ними сутності реформ (їх необхід-
ності, довіри суспільства до активних осіб реформ, їх лідерів).  

Реформи, їх стратегія та цілі мають бути якісними і «прозо-
рими» для суспільства, а не лише для їх авторів, кожен етап повинен 
мати позитивний (навіть незначний) результат, їх реалізація має 
конкретизуватися суспільством, а реформатори повинні нести від-
повідальність перед суспільством. Недоцільно невдачі, прорахунки, 
збитки перекладати на «попередників», опозицію, зовнішні фак-
тори. Зафіксувавши реальне положення, слід рухатись уперед, не 
очікуючи «затягування поясів», а забезпечуючи позитивні резуль-
тати на кожному етапі. При цьому треба спиратися, перш за все, на 
власні ресурси, а не на допомогу інших країн, союзів, асоціацій, 
оскільки останні мають свої власні цілі, що не завжди співпадають 
з інтересами даної країни.  

Використаємо наведену методику формування дієвої страте-
гії до реальної ситуації в Україні. 

Перш за все потрібна об’єктивна оцінка становища України, 
її економіки, промисловості, суспільства. Як викладено вище, у  
I кварталі 2015 р. ВВП України ледве досягає 80% його рівня 
1991 р., чисельність населення знизилася майже на 20%. Близько 
7 млн працездатних громадян України знаходяться на заробітках у 
Європі та Росії. Втрачено Крим, частина Донбасу перебуває не під 
контролем української влади. Економіка базується на клепто-оліга-
рхічній власності, має застарілу структуру промисловості та вкрай 
виснажені землі. Трудящі відчужені від виробничої власності, їх уч-
асть в управлінні економікою та суспільством знижується.  

Протистояння населення деяких регіонів доведено до зброй-
ного конфлікту. Управління країни перебуває під активним впли-
вом інших держав і «чужоземних радників». Має місце тотальне  
ігнорування законів як «елітою», так і населенням, безвідповідаль-
ність усіх органів влади перед населенням, яке згідно з Конститу-
цією формально є джерелом влади.  
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У результаті Україна в 2015 р. перебуває у вкрай скрутному 
становищі1. ВВП на душу населення ледве досягає 7500 дол., що у 
2,5 раза менше, ніж у Росії, та втричі, ніж у Польщі. За темпами зро-
стання ВВП на душу населення (в середньому на рівні 1,7% рік до 
року за весь час незалежності) і за класифікацією МВФ із 130 країн 
групи «Emerging market and developing economics» Україна посідає 
118 місце. Зовнішній борг наближається до рівня річного ВВП 
(96,4%).  

Унаслідок бідності громадян, зневіри їх у своїх силах і втрати 
довіри до органів влади Україна в рейтингу щасливих країн із  
156 країн у 2013 р. посіла 87 місце. У 2015 р. цей показник буде 
значно гіршим, адже триває необ’явлена війна, вдвічі знижуються 
доходи переважної частини населення. За деякими оцінками, що- 
річне падіння ВВП із 90-х років складає в Україні від 0,8 до 1,4%. 
Внутрішня міграція становить (за різними оцінками) від 725 до  
2500 тис. чол.; різко зменшується чисельність населення непідкон-
трольних Україні міст і районів Донбасу (м. Горлівка – із 276 до  
170 тис. чол.; м. Докучаєвськ − із 30 до 8 тис. чол.). Інші міста Дон- 
басу, підконтрольні українській владі, а також міста Харківської, 
Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Київ перенаселені.  

Суттєво зруйновано промислову інфраструктуру в таких міс-
тах, як Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Слов’янськ, Іловайськ, Гор-
лівка, Ясинувата, Дебальцеве, Шахтарськ, Торез, Первомайськ та 
ін. У Донецькій області зруйновано понад 1500 км авто- і залізнич-
них доріг, на їх ремонт необхідно більше 5 млрд дол.  

Перелік негативів можна продовжити. Але й цього достатньо, 
щоб показати, що в таких умовах неможливо очікувати на під- 
тримку основною частиною населення України об’явлених реформ, 
які не несуть позитиву, а практично зведені на подальше падіння 
рівня життя населення.  

Таким чином, приступаючи до реформ, треба сформувати до-
віру населення як до самих реформ, так і до «реформаторів». Не мо-
жуть зарубіжні фахівці, тим більше ті, які не проявили себе навіть у 
своїх країнах, стати «батьками реформ» в Україні. Вони можуть 

                                                   
1 Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета саботажной кри-

тики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – №4. – С. 3-22. 
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бути лише радниками, вносити пропозиції, які потребують широ-
кого обговорення серед науковців і фахівців, доведені до свідомості 
народу, а їх виконання та реалізація (після відповідного затвер-
дження) мають бути доручені вітчизняним фахівцям – державни-
кам, які приймають на себе за це персональну відповідальність та 
періодично звітують широкій спільності про перебіг виконання  
певних етапів. Уже з перших днів реалізації реформи повинні мати 
позитивні результати (навіть незначні) як економічного, так і соці-
ального характеру. 

Майже всі роки незалежності в Україні тривали процеси пе-
рерозподілу власності, деіндустріалізації, руйнування корпоратив-
ної та державної власності, виокремлення нових юридичних осіб із 
великих структур повного циклу виробництва товарів. Таким чином 
складалася нелегітимна олігархічна власність. Сировино-добувні 
підприємства розривали відносини з переробними вітчизняними 
підприємствами, виходячи із своєю сировинною продукцією і на- 
півфабрикатами на світові ринки. Це ставило у складні умови віт-
чизняні галузі виробництва, які одержали проблеми із забезпечен-
ням своїх підприємств сировиною та напівфабрикатами вітчизня-
них виробників.  

Наприклад, до цього часу з України масово експортується де-
ревина – кругляк. Якби ця деревина була використана на вітчизня-
них меблевих підприємствах, то вони не закрились би, що відбулося 
зараз. Зберіглася або навіть збільшилась би кількість робочих місць 
в Україні, а не у країн-експортерів. Крім того, ВДВ «кругляка» у  
50 разів нижча, ніж у виготовлених із вітчизняної деревини меблів. 
Меблі, що імпортуються в Україну з країн-імпортерів з української 
сировини, потребують на її купівлю валюти більше, ніж її було 
отримано за сировину. Тобто валютні надходження значно нижчі, 
ніж отримано було за експорт.  

Такі процеси мають місце і в сільському господарстві (екс-
порт насіння – імпорт олії; експорт грибів – імпорт консервованих 
грибів тощо), металургії (експорт сировини – імпорт прокату тощо), 
машинобудуванні та ін. Отже, постає необхідність формування під-
приємств повного циклу виготовлення готової продукції.  

Формою реалізації у промисловості мають стати вертикально 
інтегровані структури (ВІС), побудовані за принципами ТНК. У ВІС 
є вертикально інтегровані власність (державно-корпоративна), 
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праця і виробничий капітал1. Інститути та інші суб’єкти ринкових 
відносин інтегруються в горизонтальні структури (горизонтально 
інтегровані структури – ГІС). Формою їх реалізації мають стати  
кластери, асоціації та ін., а переважною формою власності – дер- 
жавно-корпоративна власність.  

Дані форми забезпечують широку участь населення і праців-
ників у власності, управлінні виробництвом, суспільному житті. 
Такі перетворення передбачають перехід від ліберальної школи 
економічної науки, яка є провідною в Україні та постсоціалістичних 
державах, до кейнсіанської та інституціональної шкіл. Метою ре- 
формування суспільного укладу може бути формування державно-
корпоративного укладу із превалюючою вертикально та системно-
інтегрованою  формою власності; суб’єкт власності – змішаний ко-
рпоративний власник; основна ланка відтворення – ТНК, ВІС, ГІС; 
цільова функція – додана вартість; масштаб планування – макро- 
економічний; фаза індустріалізації – технотронна індустріалізація 
(смарт-виробництво); участь працівників у власності й управлінні – 
відкритий доступ, часткова участь у капіталі через акції2.  

При цьому розвиток країни, її промисловості має відбуватися 
за рахунок власних ресурсів. Допомога інших держав, входження у 
союзи, асоціації мають далеко не вирішальне значення. На першому 
плані постають питання вирішення власних проблем, досягнення 
власних цілей, забезпечення високої якості життя власного насе-
лення, його самореалізації. 

Ефективний ринок капіталу передбачає довіру між учасни-
ками ринку та державою для того, щоб учасники ринку об’єднували 
свої капітали та не боялися їх інвестувати. Однак у нас спостеріга-
ється низька довіра до суспільних інститутів та влади: за результа-
тами опитування у квітні 2014 р. майже 50% громадян дотримува-
лися думки, що дії нової влади насамперед спрямовані на захист її 
власних інтересів3. 

                                                   
1 Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета саботажной кри-

тики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – №4. – С. 3-22. 
2 Губанов С. Неоиндустриализация России и нищета саботажной кри-

тики / С. Губанов // Экономист. – 2014. – №4. – С.12-13. 
3 Стратегія економічних реформ FYA Capital [Електронний ресурс] // 

Компанія ТОВ «ЕйВайЕйКепітал». – Режим доступу: http://ayacapital. 
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Рівень довіри має велике значення для вирішення проблеми 
державних фінансів. Дослідження вказують на те, що масштаб 
практики ухилення від сплати податків значною мірою залежить 
саме від рівня довіри як між економічними агентами, так і між еко-
номічними агентами та державою. Без підвищення рівня довіри  
бізнесу до держави знизити реальну детінізацію економіки немож-
ливо. 

В Україні рівень конкуренції на локальних ринках є одним із 
найнижчих у Європі. Останніми роками спостерігалося пригні-
чення конкурентів економічними суб’єктами, наближеними до 
влади. 

При новій економічній системі ефективний ринок капіталу, як 
і  будь-який інший ефективний ринок, передбачає вільну конкурен-
цію – як за капітал, так і за активи для його інвестування.  

Конкуренція на ринку капіталу призводить до ліквідації «над-
прибутків». Таким чином, інвестор отримує тільки справедливу до-
хідність на вкладений капітал і відповідно відбувається ефективний 
перерозподіл ресурсів, у результаті чого розвиваються найбільш 
ефективні сектори економіки. 

Підвищення рівня якості кадрів значно залежить від підви-
щення рівня конкуренції – як у бізнесі, так і в політиці. 

Учасники ринку повинні розуміти, що вони мають приблизно 
однакову (симетричну) інформацію щодо «товару» (об’єкта угоди). 

Інакше виникає ринок лимонів – модель ринку, функціону-
вання якого порушено внаслідок проблеми асиметричності інфор-
мації між «покупцем» та «продавцем». 

На таких ринках у продавців з’являється стимул виставляти 
на продаж товари низької якості, оскільки висока якість створює ре-
путацію в основному не конкретному торговцеві, а всім продавцям 
на ринку. У результаті виникає тенденція до зменшення як серед-
ньої якості товарів, так і розмірів ринку. Поточний стан ринку капі-
талу в Україні відповідає саме цій моделі. 

com/uploaded/overviews/denied/141114-AYA_Capital-Strategy_of_Reforms_full. 
pdf. 
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Для забезпечення ефективності ринків держава повинна вста-
новлювати норми розкриття інформації та реалізовувати прозору 
державну політику. 

Викладені принципи мають реалізовуватися в інтересах дер-
жави та за рахунок ресурсів держави.  

Вектор співпраці з іншими державами, союзами, асоціаціями 
тощо має бути спрямований до тих суб’єктів, більш плідне співро-
бітництво з якими дає найбільший ефект та стимули розвитку віт-
чизняної економіки, реалізації її суспільно-економічних цілей. У 
моделі Україна розглядається як єдине суспільство, територія, під-
порядковані єдиному центру, фінансово самодостатні регіони, що 
перебувають у мирних відносинах як між собою, так і з централь-
ною владою. 
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Висновки 2015 р. 

Складний соціально-економічний стан України, обумовлений 
системною кризою, погіршився. Незважаючи на великі втрати еко-
номіки, нижньої точки падіння ще не досягнуто. Незначні фінансові 
ресурси, наявні у держави, та допомога інших країн витрачалися пе-
реважно на зброю, оснащення військ, АТО. Завантаження до ціло-
добового режиму роботи підприємств ВПК потрібне, безсумнівно, 
для забезпечення безпеки держави, але вони не створюють ВВП та 
не насичують внутрішній ринок товарами. Фактично це є перероз-
поділ бюджетних коштів на користь ВПК, який руйнує внутрішній 
ринок товарів народного споживання. Тому перше, що треба зро-
бити, – це завершити АТО та встановити мир в Україні, а після 
цього активно здійснювати відбудову зруйнованих виробництв, 
промислової та громадської інфраструктури, виведення суспільства 
із соціальної кризи, а населення південно-східних регіонів − із гу-
манітарної катастрофи, а також продовжити зміцнення оборонної 
здатності країни.  

Відроджуючи зруйновані об’єкти, необхідно розробляти кон-
цепцію подальшого розвитку та розбудови держави і суспільства. 
Доцільно відмовитися від сучасного монетарного лібералізму як 
економічного мейнстриму, переходити до кейнсіанського та інсти-
туціонального напрямів побудови економіки, від олігархічної влас-
ності – до державно-корпоративної, від пропаганди протиріч між 
державами, регіонами, різними конфесіями та національностями − 
до примирення, консенсусу. Демократію слід розглядати не як під-
порядкування меншості більшості, а як урахування всіх поглядів та 
прийняття рішень на основі консенсусу. Усе це необхідно перекла-
сти «мовою дій», а також на «дорожні карти», програми тощо, за 
виконання яких має бути введена персональна відповідальність 
уповноважених осіб.  

Необхідно переходити до створення корпорацій (структур) із 
завершеним циклом виробництва товарів для внутрішнього та сві-
тових ринків. Вони мають стати основою відбудованої економіки. 
Із залученням наукової спільноти слід розробити індикативні плани 
та програми розвитку економіки України принаймні до 2030 р., ви-
окремивши проміжні та річні етапи. Названі програми після широ-
кого обговорення, референдумів мають бути прийняті Верховною 
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Радою України та мати статус Закону України. Певне місце у всіх 
програмах, прогнозах, планах має належати проблемам Донецької 
та Луганської областей.  

Аналіз промислового потенціалу Луганської та Донецької об-
ластей станом на початок 2015 р. дозволяє зробити висновки і про-
позиції щодо виходу їх із кризи та створення сприятливих умов ді-
яльності підприємств на їх територіях. 

1. Економічний і промисловий потенціал Донецької та Луга-
нської областей до початку військово-політичного конфлікту, що 
розгорнувся на їх територіях, становив основу господарського ком-
плексу цих регіонів та посідав важливе місце в економіці України. 
Їх частка у структурі національного ВВП складала близько 17%,  
експорту – більше 23, забезпеченні видобутку кам'яного вугілля – 
більше 75, виробленні електроенергії – близько 15%. 

2. Донецька і Луганська області входили до групи регіонів 
України з високим рівнем промислового розвитку. Їх вигідне гео- 
графічне розташування, близькість до великих сировинних районів 
та промислових центрів, доступ до ринків Східної Європи (Доне-
цька область), а також наявність розвиненої мережі залізниць,  
транзитних магістралей (Луганська область), розвиненої інфра- 
структури та промисловості сприяли виробництву та збуту продук-
ції. 

3. Унаслідок бойових дій на території Луганської та Донець-
кої областей, руйнувань транспортної та енергетичної інфраструк-
тури підприємства змушені були призупинити або припинити ви- 
робничий процес. З початку військово-політичного конфлікту ви- 
робництво знизилося у всіх основних видах промисловості в Доне-
цькій (на 25%), Луганській (33%) областях і в цілому в Україні (на 
6%). Результатом цього стало скорочення обсягів експорту Луган-
ської та Донецької областей удвічі. 

4. Станом на 01.03.2015 р. у Донецькій області було по- 
шкоджено або зруйновано більше 10 тис. об'єктів на суму майже 
3 млрд грн. Це 7409 об'єктів житлового будівництва, 1346 об'єктів 
електропостачання, 62 – теплопостачання, 58 – водопостачання,  
848 – газопостачання, 19 – каналізаційного господарства. Крім 
цього, постраждали 70 закладів охорони здоров'я, 176 загально- 
освітніх шкіл, 86 дошкільних закладів, 28 професійно-технічних,  
19 вищих навчальних закладів, 26 об'єктів фізичної культури  
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і спорту, 54 установи культури. Дістали пошкоджень 128 об'єктів 
дорожньо-транспортної інфраструктури, 66 об'єктів промисловості, 
95 підприємств торгівлі, 4 банківські установи та 123 об'єкти інших 
сфер економіки. 

5. У цілому в Донецькій та Луганській областях тільки на ве-
ресень 2014 р. було пошкоджено або зруйновано 217 об'єктів освіти, 
45 – охорони здоров'я, 51 – культурного та спортивного призна-
чення, 81 адміністративний будинок, 14 об'єктів торгівлі, 132 про-
мислових об'єкти. Зруйновано (пошкоджено) 962 км автомобільних 
доріг загального користування, 24 мости, 483 об'єкти залізничної ін-
фраструктури.  

6. Станом на кінець лютого 2015 р. фактичний збиток, завда-
ний Луганській області, становив 4,4 млрд грн. Сума, необхідна на 
відновлення об'єктів житлово-комунального господарства на звіль-
нених територіях, – 1,1 млрд грн. За різними оцінками, збиток від 
руйнувань, заподіяних Донецькій та Луганській областям унаслідок 
бойових дій, становить від 5 до 12 млрд грн. 

7. Проблеми в енергетичному комплексі Донецької та Луган-
ської областей пов'язані з пошкодженням об'єктів електропоста-
чання та несуть загрозу втрат промислових активів країни. В Укра-
їні половина всієї електроенергії вироблялася вугільними тепло-
вими електростанціями, 50% з яких розташовані в Донецькій і Лу-
ганській областях. Пошкодження високовольтних ліній 220 і 330 кВ 
могли призвести до виходу всіх потужностей регіону із загальної 
енергосистеми, що, у свою чергу, спричиняло б дефіцит електро- 
енергії в усій Україні. 

8. Аналіз публікацій, виступів і заяв політиків, фахівців у про-
мисловій галузі дозволив у контексті окреслених проблем встано-
вити напрями їх вирішення. Необхідні та першочергові кроки поля-
гають у такому: 

продовження пошуку та впровадження в дію політичних й 
економічних рішень, що сприяють остаточному припиненню бойо-
вих дій на територіях Луганської та Донецької областей; 

прогнозування (розробка сценаріїв) подальшого розвитку си-
туації у промисловості Донецької та Луганської областей і розробка 
зустрічних заходів та способів реагування; 

продовження реалізації закону «Про особливий порядок міс-
цевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
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областей», зокрема розробка законопроекту «Про економічний ре-
жим здійснення господарської та інвестиційної діяльності в окре-
мих районах Донецької та Луганської областей», спрямованого на 
переорієнтацію промислового потенціалу і відновлення об'єктів 
промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житло-
вого фонду, створення нових робочих місць і залучення інвестицій; 

розробка реабілітаційно-відновлювальних заходів, спрямова-
них на відновлення промисловості Луганської та Донецької облас-
тей; 

розробка заходів, спрямованих на відновлення транспортної 
інфраструктури в регіонах; 

формування джерел фінансування заходів, спрямованих на 
відновлення промисловості Луганської та Донецької областей,  
і розробка механізму раціонального та цільового їх використання. 

Викладені пропозиції мали сприяти прискоренню врегулю-
вання соціально-економічного стану в Україні, її регіонах, стати 
відправним пунктом позитивних перетворень і початком виходу  із 
системної кризи.  
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Розділ ІІІ. Промисловість України у 2016 р.:  
стан та перспективи розвитку 

Відповідно до ст. 1 Конституції Україна є суверенною, неза-
лежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Згідно 
із ст. 3 Конституції «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю», яку забезпечує держава1. 

За роки незалежності Україна залишилась однією із країн по-
страдянського простору, які все ще за рівнем ВВП не досягли по- 
казників 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. Показники 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 чисель-
ності населення: за різними оцінками у 2016 р. в Україні проживає 
38-42 млн чол. (розбіжність в оцінках пояснюється різними підхо-
дами 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 Міжнародного валютного фонду (МВФ) він мав скла-
дати 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 відом-
ства 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 внутрішнього ринку визначаються пла-
тоспроможністю резидентів (підприємств, населення та ін.). За 
останні роки платоспроможність вітчизняних виробників і насе-
лення знижується. Стабільно зростає кількість збиткових підпри-
ємств, скорочуються реальні доходи населення, зменшується кіль- 

1 Відомості Верховної Ради України. − 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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кість працюючих підприємств і чисельність населення, у тому числі 
працюючого. З урахуванням інфляції, падіння курсу гривні, зрос-
тання комунальних платежів і тарифів реальні доходи населення 
України за паритетом купівельної спроможності (ПКС) за 2014-
2016 рр. зменшились у 2,3 раза, а в доларовому еквіваленті – удвічі. 

Оскільки професійно-технічні заклади навчання професійних 
робітників практично не працюють, значно скоротилася підготовка 
працівників на виробництві, має місце падіння престижу робочої 
людини, трудовий потенціал країни значно погіршився і змен- 
шився. Внутрішній ринок продовжує згортатись. 

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 ук-
раїнських 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. Од-
ними з важливих причин тому стали недооцінка ролі внутрішнього 
ринку як основи для розвитку економіки, пріоритет політичних під-
ходів до проблем економіки, нерозуміння значення демонополізації 
внутрішнього ринку, на якому практично відсутня конкуренція.  

Принципово невдалими в соціально-економічній та промис-
ловій політиці України є вибір як теоретичної основи розвитку лі-
беральної економічної теорії, теорії монетаризму, приниження ролі 
держави в регулюванні економічного розвитку і надто завищені на-
дії на стихійне регулювання ринком економічних процесів, зави-
щення ролі приватної власності у зростанні економіки, її ефектив-
ності. 

Аналогічні причини стримують і розвиток промисловості, на-
гальну необхідність модернізації промислового сектору економіки. 
Кардинально виправити ситуацію допоможуть численні рекоменда-
ції науковців та досвід їх практичного використання, реалізація від-
повідно обґрунтованих стратегій та програм. 

У зв’язку з вищенаведеним вельми актуальним є доведення 
наявних розробок до практичної реалізації та обґрунтування згідно 
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з аналізом стану промисловості України головних шляхів сучасного 
загального розвитку промисловості, її галузей та визначення умов, 
за яких можливий перехід від кризи до зростання. У такому разі  
одержані у процесі доробки результати можуть бути використані 
науковцями, політиками, державними службовцями, фахівцями га-
лузевих і місцевих органів управління, представниками широкої 
громадськості, менеджерами при вирішенні стратегічних і невід-
кладних проблем розвитку економіки на макро-, мезо- та мікрорів-
нях. 

ІІІ.1. Загальноекономічні показники України  
 (2010-2016 рр.)  

За оцінками МВФ, у 2016 р. при очікуваному світовому зрос-
танні ВВП приблизно на 3,8% ВВП України може зрости на 1,0-
1,5% головним чином за рахунок сільського господарства та сфери 
послуг. Триває стагнація промисловості. 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. – початок 2016 р. економіка мала такі показники за різними 
оцінками (офіційними, експертів, політиків): 

за рівнем ВВП (близько 80% до 1991 р.), чисельністю насе-
лення (близько 78%), зайнятістю населення (за офіційними даними, 
рівень безробіття становить близько 7%, за оцінками експертів – 12-
15%), 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 ін-
тересів; 

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

1 Амелін А. 25 років незалежності України: економічні підсумки [Еле-
ктронний ресурс]: доповідь / А. Амелін. – К., 2016. – Режим доступу: 
http://drive.google. com/file/d/OB-XY95mLE-VkajFndkI5YMaG.5/view. 
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Таблиця ІІІ.1 
Динаміка номінального ВВП України за 2010-2015 рр. 1 

Рік 
Номіналь-
ний ВВП, 
млн грн 

Відхи-
лення, 
млн грн

Темпи 
зрос-

тання, %

Номінальний ВВП 
на душу насе-
лення, тис. грн 

Відхи-
лення, 
тис. грн 

Темпи 
зрос-

тання, %

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 пів-
річчя 
2016 531831 + 76586 +16,8 12455,0 +1881,5 +17,79 

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

 
Таблиця ІІІ.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, викликане системною та структурною кризою національної 
економіки. Найвищі темпи падіння реального ВВП у 2015 р. фіксу-
ються у будівництві (-12,4%), добувній промисловості (-14,3%), пе-
реробній промисловості (-13,7%), оптовій та роздрібній торгівлі  
(-16,8%). 
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Валовий національний дохід (ВНД) України порівняно з ін-
шими країнами світу наведено в табл. ІІІ.3, ІІІ.4 та додатку Г. 

Таблиця ІІІ.3 
Основні макроекономічні показники України за 2010-2016 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 
основного 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 

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 попере-
днього року  109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 104,9 
Індекс цін виробників про-
мислової продукції (серед-
ній за рік)  120,9 119,0 103,7 99,9 117,1 136,0 115,0 
Грудень до грудня попере-
днього року  118,7 114,2 100,3 101,8 131,8 125,4 113,9 

Зовнішній сектор, млрд дол. США 
Обсяг експорту товарів і 
послуг  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 
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Закінчення табл. ІІІ.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 еконо- 
мічно 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 пра-
цівника, грн 2239 2633 3025 3234 3474 4195 4746

 
Таблиця ІІІ.4 

Показники розвитку України порівняно з країнами світу (2015 р.)1 

Країна 

ВНД 
(метод 
Атласу),
млрд дол.

ВНД 
на душу 
насе-
лення, 
тис. дол.

ВНД 
за паритетом 
купівельної 
спроможності 

Зростання (+), 
зменшення (-), %

усього, 
млрд дол.

на душу 
населення, 
тис. дол. 

усього 
на душу 
насе-
лення 

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 Г. 
 
Протягом двадцятип’ятирічного періоду незалежності Укра-

їна погіршила своє становище у світових рейтингах (табл. ІІІ.5, 
ІІІ.6). 
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Таблиця ІІІ.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 біз-
несу (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 ІІІ.6 
Показники України в рейтингу ВВП на душу населення 1 

Країна 
ВВП на душу населення, дол. / рік

1991 р. 2015 р. зрос-
тання,% 

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. 

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 
даним показником посідає місця всередині другої сотні. Якщо по- 
рівняти між собою колишні республіки СРСР за ВВП на душу насе- 
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лення за ПКС, то сьогодні Україна входить у групу з Молдовою та 
країнами Середньої Азії. За середньомісячною заробітною платою 
у доларовому еквіваленті Україна 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 рей-
тингу 126 місце, у той час як Чехія – 27, Польща – 57, Латвія –  
68 місце. 

Частка сільгосппродукції в Україні за 15 років (з 2001 р.) зро-
сла у чотири рази, і країна швидко рухається від індустріально- 
аграрної форми господарства до аграрної. 

Енергоефективність у розвинутих країнах у 3-4 рази, а в Чехії, 
Угорщині та Польщі − у два рази вище, ніж в Україні. Валовий зов-
нішній борг у 2015 р. досяг 131,9% ВВП України, а державний зов-
нішній борг – 38,1%. Середня ставка кредитування у 2015 р. в Ук-
раїні склала 21,8%, Молдові – 14,1, Грузії – 12,5, Росії – 12,0, у Че-
хії – 4,3%. У США та країнах «великої сімки» – від -0,5 до +2-3%. 
Реальні обсяги валової доданої вартості (ВДВ) у переробній про- 
мисловості та в цілому в економіці України у 2014-2015 рр. скоро-
чувалися (рис. ІІІ.1). 

 

 
Рис. ІІІ.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. ІІІ.7, прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – на рис. ІІІ.2. 
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Рис. ІІІ.2. Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій  

в економіку України, млн дол. 
 

Протягом 2010-2013 рр. обсяг залучених інвестицій збільши-
вся з 44708,0 до 58156,9 млн дол., або на 30,08%. Через складне по-
літико-економічне становище 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 Укра-
їни у 2010-2016 рр. наведено в табл. ІІІ.8. 

 
Таблиця ІІІ.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  

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 

 
Динаміку зовнішньоторговельної діяльності України наве-

дено на рис. ІІІ.3. 
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Рис. ІІІ.3. Динаміка зведеного зовнішньоторговельного балансу  
України у 2010-2016 рр. 

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

Протягом 2010-2012 рр. відбувалося зростання показників  
експорту й імпорту (зростання обсягу експорту склало 33,79%, ім-
порту – 39,37%). У цьому періоді країна мала від’ємне торговельне 
сальдо, максимальне значення сальдо спостерігалося у 2012 р. і ста-
новило 15,84 млрд дол. США. У 2015 р. порівняно з 2013 р. спосте-
рігається зниження експорту на 25184,8 млн дол. США, а імпорту 
на – 39447,52 млн дол. США, а у І півріччі 2016 р. від’ємне торгове-
льне сальдо 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 торговельної структури українського експорту склали 
недорогоцінні метали та вироби з них – 22,2% від загального обсягу 
експорту, що на 5,2 відсоткового пункту (в.п). менше, ніж у 2015 р., 
та продукти рослинного походження – 22,2%, або на 2,8 в.п. більше, 
ніж у 2015 р. Частина машин, обладнання та механізмів склала 
10,4%, або на 0,3 в.п. менше, мінеральних продуктів – 6,5% (змен-
шилася на 2,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей про-
мисловості – на 4,8% (на 1,9% менше). 

Основними споживачами української продукції залишалися 
РФ (8,4%), хоча її частка зменшилася порівняно з 2015 р на 2,7%, 
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Китай (7,6%), Польща (6,0%), Єгипет (5,9%), Туреччина (5,7%), Іта-
лія (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, обладнання та механізми, елек-
тротехнічне 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 Китай – 11,9%, РФ – 11,8 (на 4,9 в.п. менше, ніж у 2015 р.), 
Німеччина – 11,0, Білорусь – 6,6, Польща – 6,1 та США – 5,3%. 

Через значний рівень енергозалежності країни, у структурі ім-
порту також, як і в попередні роки, високою залишається частка па-
лива та мінералів (25,7%). Проте з огляду на останні події дещо змі-
нився основний торговий партнер з імпорту 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  
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України є те, що країна про-
тягом багатьох років так і залишається експортером переважно си-
ровини та напівфабрикатів і не спромоглася збільшити частку това-
рів із високою доданою вартістю в загальній структурі експорту. 

За даними Держкомстату України має місце зростання номі-
нальної та реальної заробітної плати (табл. ІІІ.9). 

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 аналогічним періодом 2015 р. При цьому рівень 
мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум працездатної 
особи на 2015 р. дорівнювали 1378 грн згідно із Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік». Отже, номінальна 
середньомісячна заробітна плата перевищувала соціальні стандарти 
у 3 рази.  
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Таблиця ІІІ.9 
Номінальна і реальна заробітна плата за 2010-2016 рр. 

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

Номінальна середньомі- 
сячна заробітна плата од-
ного працівника, грн 2239 2633 3025 3234 3474 4195 4839 
Індекс реальної заробітної 
плати, %  110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 106,2 
Кількість зареєстрованих 
безробітних, тис. чол. 544,9 482,2 506,8 487,7 512,2 490,8 388,9 
Рівень економічної актив-
ності 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 

У 2015 р. серед видів економічної діяльності, де номінальна 
заробітна плата має найвище значення, можна виділити діяльність 
авіаційного транспорту (18471,0 грн), фінансову та страхову діяль-
ність (8603,0 грн),  інформацію та телекомунікації (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% відповідно, а у 2014-2015 рр. відбулося скорочення, яке 
склало 6,5 та 20,2% відповідно. У І півріччі 2016 р. спостерігається 
зростання реальної заробітної плати на 6,2%. 

Протягом 2010-2015 рр. мало місце зниження кількості безро-
бітних на 54,1 тис. чол. Рівень безробіття населення віком 15-70 ро-
ків у 2010 р. становив 8,1% до економічно активного населення да-
ної групи, а працездатного віку – 8,8%. У 2015 р. спостерігалася те-
нденція до зростання: як в одній, так і в іншій віковій групі збіль-
шення безробіття відбулося на 12,4 та 7,95% відповідно. 

На стан доходу населення впливає його зайнятість (рис. ІІІ.4), 
яка в аналізований 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% порівняно з аналогічним періодом 2015 р. 
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Рис. ІІІ.4. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років і 

рівень зайнятості в Україні у 2010-2016 рр. 
 
Рівень безробіття та міграційний рух населення у 2010-

2016 рр. наведено в табл. ІІІ.10, ІІІ.11. 
 

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

 
Рік 

Усього 
насе-
лення 

Економі-
чно акти-
вне насе-
лення 

Зайняте 
населення

Безробітне 
населення

Рівень 
безро-
біття 

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 42658,1 17273,0 15582,8 1690,2 9,8% 462,5 

 
Незважаючи на позитивний міграційний рух, останніми ро-

ками чисельність населення України щорічно зменшується на 200-
400 тис. чол.  
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Таблиця ІІІ.11 
Міграційний рух населення у 2010-2016 рр., чол. 1 

 
 

Рік 

Усі потоки міграції У т. ч. міждержавна міграція 

кількість 
прибулих

кількість 
вибулих

міграцій-
ний при-
ріст, ско-
рочення 

(-) 

кількість 
прибулих

кількість 
вибулих

міграцій-
ний при-
ріст, ско-
рочення 

(-) 
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  140035 133264 6771 9997 4781 5216 

1 Джерело: дані Держкомстату України. 
 
Таким чином, починаючи з 2013 р. практично всі соціально-

економічні показники України знижуються, хоча деяке пожвав-
лення має місце у І півріччі 2016 р. Щодо зростання, то таке твер-
дження було б занадто оптимістичним. Про реальне зростання 
краще було б обґрунтовано стверджувати лише тоді, коли показ-
ники 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 регіонів, ігнорування необ-
хідності формування в державі сучасного інституційного середо-
вища; 

у практичній діяльності органів управління державного і ре-
гіонального рівнів використовуються ліберальні теорії та інститути, 
які не виправдали себе в умовах перехідної економіки, інститути 
економічно розвинених країн із соціально орієнтованими ринко-
вими відносинами, не адаптовані до конкретних вітчизняних умов; 
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парадигми розвитку вітчизняної економіки і промисловості 
продовжують базуватися на виборі пріоритетів галузевого (сектора-
льного) виду діяльності. Ігноруються інституційні підходи, мат- 
ричні моделі управління, інститути соціально-економічної відпові-
дальності національної та регіональної еліт; 

у суспільстві превалює приватний капітал, нелегітимно сфор-
мована недержавна власність, перевага надається рентним доходам 
на шкоду інноваційно-інвестиційному розвитку економіки. Остан-
ня в результаті корупції, офшоризації, монополізму є несприйнят-
ливою до інновацій, до V-VІ технологічних укладів, орієнтованою 
на експорт сировини і товарів із низькою доданою вартістю. Поси-
лилося відчуження основної маси трудящих від власності, знизився 
рівень участі працівників в управлінні виробництвом. 

Для усунення або пом’якшення негативного впливу на еконо-
міку вищенаведених факторів доцільно: 

1) як головну мету держави прийняти забезпечення соціа-
льно-економічної безпеки суспільства і кожного конкретного гро-
мадянина. Деталізувати головну мету в різноманітних соціально-
економічних програмах, схвалених населенням на референдумах. 

2) виробити в суспільстві розуміння того, що соціально-еко-
номічні перетворення гальмуються недосконалим інституціональ-
ним середовищем, у якому превалюють застарілі, неефективні, неа-
даптовані до реальних умов державні та громадянські інститути за 
відсутності соціальної відповідальності національної та регіональ-
них 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 по-
літики матричну модель, що передбачає поєднання вертикальної та 
горизонтальної промислової політики, перехід від економіки фірм 
до економіки мереж, кластерів, інтегрованих структур, креативних 
центрів. 

5) залучити публічно-приватне партнерство, академічну, осві-
тянську, галузеву, заводську науку до забезпечення інноваційного 
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розвитку підприємств та організацій; здійснити оцінку ефективно-
сті роботи суб’єктів ринкової економіки за їх участю в інноваційній 
діяльності, створенні доданої вартості, формуванні бюджетів дер-
жави, регіонів, територіальних громад. 

ІІІ.2. Промисловість України (2010-2016 рр.) 

ІІІ.2.1. Загальна характеристика промислового  
виробництва 

Роль промисловості у формуванні ВВП та валової доданої  
вартості залишається вагомою. Упродовж 2013-2015 рр. спостеріга-
ється падіння реального ВВП. Частка промислового виробництва у 
ВВП у 2015 р. складала 20,0%. У промисловості сьогодні зайнято 
16% усього зайнятого населення. Промисловість забезпечує робочі 
місця в суміжних сферах, передусім на транспорті та в торгівлі. 
Найвищі темпи падіння реального ВВП у 2015 р. фіксуються у бу-
дівництві (-12,4%), добувній промисловості (-14,3%), переробній 
промисловості (-13,7%), оптовій та роздрібній торгівлі (-16,8%). У  
І кварталі 2016 р. спостерігалися деякі ознаки стабільності. Так, ре-
альний ВВП зріс на 0,1 в.п.  

Аналіз структури промисловості України за видами економі-
чної діяльності (рис. ІІІ.5) свідчить, що харчова, добувна галузі, ме-
талургія та машинобудування разом формують 59,62% загального 
обсягу промислової продукції. Постачання електроенергії, газу та 
води складає 24,5%.  

На галузі, які виготовляють продукцію з низьким ступенем 
переробки (добувна, металургія та хімічна промисловість), припа-
дає 30,7% від загального обсягу реалізованої продукції. 

Темпи падіння промислового виробництва у 2015 р. склали 
13,0% (рис. ІІІ.6).  

Різке підвищення індексу цін виробників у 2015 р. до 36,0% 
на тлі зниження внутрішнього платоспроможного попиту спричи-
няє ризики збуту на внутрішньому ринку, а отже − стагнація та по-
дальше скорочення випуску промислової продукції.  
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Рис. ІІІ.5. Структура обсягу реалізованої промислової продукції  

у 2015 р. 
 

 
Рис. ІІІ.6. Динаміка індексів промислової продукції та цін виробни-

ків в Україні у 2010-2015 рр., % до відповідного періоду  
попереднього року 

(без урахування території АР Крим, м. Севастополя та частини зони прове-
дення АТО; джерело: Державна служба статистики України) 
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У І півріччі 2016 р. спостерігається позитивна динаміка про-
мислового виробництва. Так, індекс виробництва промислової про-
дукції за цей період становив 102,0% порівняно з 95,6% у відповід-
ному періоді 2015 р. (табл. ІІІ.12).  

Таблиця ІІІ.12 
Індекси промислової продукції за видами діяльності  

у 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 промисло-
вість 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 харчо-
вих продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 103,4 103,2 100,8 95,0 102,5 89,3 99,8 
Виробництво хіміч-
них речовин і хімічної 
продукції 123,2 128,0 96,0 80,7 85,8 84,8 99,0 
Металургійне вироб-
ництво, виробництво 
готових металевих ви-
робів, крім машин і 
устаткування 115,1 111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9
Машинобудування, 
крім ремонту та мон-
тажу машин і устатку-
вання 142,4 115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 101,7
Постачання електрое-
нергії, газу, пари та 
кондиційованого по-
вітря 109,7 103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6 

При цьому обсяги виробництва зросли за такими видами дія-
льності: 

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

по добувній промисловості та розробленню кар’єрів зрос-
тання склало 2,5%. 

Однак деякі галузі виробництва промисловості мають пода-
льше скорочення обсягів виробництва. Індекс цін виробників зрос-
тав до 104,4%.  

Значне падіння спостерігається у вугільній промисловості – 
24,0%, видобутку металевих руд – 10,1, виробництві коксу та кок-
сопродуктів – 9,3, виробництві машин і устаткування, не віднесених 
до інших групувань, – 8,6, машинобудуванні – 5,7%. 

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 підприємств в економіці; без банків, 
бюджетних установ, АР Крим та частини зони проведення АТО).  

У 2015 р. за кількістю зайнятих (понад 2,6 млн чол.) промис-
ловість посідала перше місце (29,6%) в економіці країни, у тому  
числі на підприємствах було зайнято 38,6%, у підприємницькому 
секторі – 7,1%. Частка найманих працівників складала 84,3% у кі-
лькості зайнятих у промисловості. Понад 88% − це працівники, за-
йняті на великих і середніх підприємствах. Структура зайнятих за 
розмірами підприємств залишається практично без змін упродовж 
останніх років. Проте відбувається певне зрушення на користь се-
редніх та малих підприємств. Такі тенденції характерні практично 
для всіх видів економічної діяльності в Україні. 

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

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

Кількість активних підприємств у промисловості України за 
останні роки має спадний тренд (табл. ІІІ.14). 

 
 

                                                   
1 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Таблиця ІІІ.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 

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

* Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ,
АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО. 

Таблиця ІІІ.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 промисло-
вість і розроблення 
кар’єрів (B), од. 1523 1855 2044 1733
Переробна промис-
ловість (C), од. 36662 39198 42224 40874
Разом (В+С), од. 38185 41053 44268 42607
Частка промислово-
сті (В+С) у загальній 
кількості активних 
підприємств в еконо-
міці, % 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 території АР Крим та м. Севасто-
поля. 
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Динаміку промислового виробництва України наведено в 
табл. ІІІ.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.  

 
Таблиця ІІІ.15 

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

Вид діяльності 2011* 2012* 2013* 2014* 2015** 
2016 (сі-
чень-чер-
вень) **

Промисловість 
(B+C+D) 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,0
Добувна проми-
словість і розро-
блення кар'єрів 
(В) 106,7 101,5 100,8 86,3 85,8 100,4
Переробна про-
мисловість  (С) 109,7 98,0 92,7 90,7 87,4 103,4
Постачання  
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційова-
ного повітря (D) 103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6

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

* Інформація надана без урахування території АР Крим та м. Севасто-
поля. 

** Інформація надана без урахування території АР Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення АТО. 

 
У січні-червні 2016 р. (порівняно із січнем-червнем 2015 р.) 

індекси промислової продукції продемонстрували переважно дода-
тні значення, крім енергетичного сектору – 99,6%1. Тобто у 2016 р. 

                                                   
1 Підсумки роботи промисловості у січні-червні 2016 року [Електрон-

ний 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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розпочалося деяке зростання обсягів промислового виробництва. 
Утім, з огляду на показники їх скорочення у попередні роки, такі 
темпи є вельми низькими. 

Динаміку обсягів виробництва за основними групами проми-
слової продукції наведено в табл. ІІІ.16. 

Таблиця ІІІ.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 
споживання 91,6 90,6 103,3 84,5
Інвестиційні товари 79,7 85,3 103,3 74,9 
Споживчі товари ко- 
роткострокового вико-
ристання 101,7 89,0 100,6 87,0
Споживчі товари три-
валого 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 території АР Крим та м. Сева-

стополя. 
** Інформація надана без урахування території АР Крим, м. Севас-

тополя 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% відповідно. Близько третини ВВП виробляють проми-
слові 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 Європейським Союзом та визнані Європейським 
парламентом такими, що мають перспективу членства в разі вико- 
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нання відповідних критеріїв, за показником частки доданої вартості 
промисловості у структурі ВВП відстають від України на 8,0 і 1,4% 
відповідно. 

В Україні експерти1 часто наголошують на проблемі деіндус-
тріалізації економки, посилаючись на наявну тенденцію до зни-
ження частки промисловості у структурі ВВП країни. Однак слід 
зазначити, що така тенденція спостерігається не лише в Україні. 
Вона має місце і у промислово розвинутому Китаї (зменшення час-
тки доданої вартості промисловості у структурі ВВП на 7% за пе-
ріод з 2006 по 2015 р.), Росії та Казахстані (зменшення на 4,6 та 8,9% 
відповідно), США (на 1,7 в.п.) тощо. Частка доданої вартості про-
мисловості у структурі ВВП зросла лише у Молдові (на 2,5%.), і на-
явні незначні коливання вбік збільшення в Польщі та Німеччині (на 
0,8 та 0,3% відповідно). 

Дійсно, впродовж останніх років стрімко знижується частка 
доданої вартості, створеної у промисловості у структурі ВВП Укра-
їни, що є свідченням деіндустріалізації економіки. Так, протягом 
останнього десятиліття (з 2006 по 2015 р.) частка доданої вартості, 
створеної у промисловому комплексі України, знизилася на 105%  
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 діяльності: добувна промисловість і розроб- 
лення кар’єрів – 20,9 млрд грн, або 4,6%; переробна промисло-
вість – 54,6 млрд грн, або 12,1%; постачання електроенергії, газу, 

                                                   
1 Шовкун І. Асоціація з ЄС диктує необхідність відродити промисло-

вість [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 ре-
сурс] / 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 переслі-
дування [Електронний 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 [Elec-
tronic resource]. – Access mode: http://datacatalog.worldbank.org/. 
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пари та кондиційованого повітря – 17,1 млрд грн, або 3,8%1. За да-
ними Державної служби статистики України зростання обсягу до-
даної вартості 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%2. 

На рис. ІІІ.7 наведено рівні частки доданої вартості промис-
ловості у структурі ВВП України порівняно з провідними промис-
лово розвинутими країнами світу, окремими країнами ЄС та окре-
мими країнами Митного союзу ЄАЕС.  

Рис. ІІІ.7. Промисловість, додана вартість, % від ВВП 

У табл. ІІІ.17 наведено показники валової доданої вартості на 
одного зайнятого у промисловості ряду країн світу. 

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

2 Там само. 
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Порівняння обсягів доданої вартості промисловості України і 
вищенаведених країн у розрахунку на одного зайнятого у промис-
ловості вказує на значне, більше ніж десятикратне, відставання Ук-
раїни за цим показником від США й економічно розвинутих країн 
ЄС – Німеччини, Великобританії та Франції. За рівнем доданої вар-
тості в розрахунку на одного зайнятого промисловість України від-
повідає промисловості Китаю, а такі країни, як Російська Федера-
ція, Казахстан, Білорусь, 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 продуктивності праці зо-
крема. 

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%) при-
падає на 2011 р., а мінімальне (0,8%) – на 2015 р.  

Протягом 2012-2014 рр. простежується різке скорочення ка-
пітальних інвестицій (рис. ІІІ.8), у 2015 р. обсяг інвестицій збільши-
вся на 24,5%.  

Рис. ІІІ.8. Динаміка капітальних інвестицій у  промисловості  
у 2010-2016 рр. 

180576

241286

273256
249873

219420

273116

119843

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 І півріччя 
2016

М
лн

 гр
н



Промисловість України у 2016 р.: стан та перспективи розвитку 
 

261 

У структурі капітальних інвестицій  (табл. ІІІ.18) зменшилася 
частка інвестицій у добувну промисловість (з 27,55% у 2010 р. до 
21,06% у 2015 р.). Відбулося зменшення частки інвестування у під-
приємства переробної промисловості (з 54,44% у 2010 р. до 52,73% 
у 2015 р.).  

 
Таблиця ІІІ.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 
розроблення 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 електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря 16,76 17,12 27,71 30,04 26,55 24,35 24,69
Водопостачання; каналіза-
ція, поводження з відхо-
дами 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 підприємств та організацій (67,50% у 2015 р., у  
І кварталі 2016 р. – 72,2%, що на 5,02 в.п. більше, ніж в аналогіч-
ному періоді 2015 р.). 

Підсумки діяльності промислових підприємств наведено в 
табл. ІІІ.19 та на рис. ІІІ.9. Як видно з цих даних, у 2012-2013 рр. 
уже мало місце зниження результатів виробництва у промисловості, 
що спричинило зменшення ефективності національної економіки, 
втрату конкурентних позицій України на світових ринках.  
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Таблиця ІІІ.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, на-
поїв і тютюнових 
виробів  103,2 100,8 95,0 102,5 89,3 99,8 
Текстильне вироб-
ництво, виробниц-
тво 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 дія-
льність  107,4 101,0 102,7 96,0 88,9 99,0 
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 фармацевтич-
них продуктів і фар-
мацевтичних препа-
ратів  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 
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Закінчення табл. ІІІ.19 
1 2 3 4 5 6 7 

Металургійне виро-
бництво, виробниц-
тво готових метале-
вих виробів, крім 
машин і устатку-
вання  111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9 
Машинобудування,  
крім ремонту та мо-
нтажу машин і уста-
ткування  115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 101,7 
Виробництво меб-
лів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж ма-
шин та устатку-
вання  114,3 108,1 90,9 93,0 84,5 105,8 
Постачання елект-
роенергії, газу, 
пари та кондиційо-
ваного повітря (D)  103,1 100,9 98,9 93,4 88,0 99,6 
 

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

* Інформація надана без урахування території АР Крим та м. Севасто-
поля. 

** Інформація надана без урахування території АР Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення АТО. 

 
 
 
ІІІ.2.2. Галузева структура та структурні зрушення  
 
У промисловості України впродовж тривалого періоду не 

спостерігається відчутних структурних змін, які могли б ілюстру-
вати реальні процеси системної трансформації виробництва, адек-
ватні вимогам часу та світових трендів  розвитку. 

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

відносне збільшення частки енергетичних галузей у 2010-
2015 рр. – майже чверть загального обсягу продукції у поточних ці-
нах; 
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Рис. ІІІ.9. Чистий прибуток (збиток) і рентабельність  
(збитковість) операційної діяльності промислових підприємств, 

млн грн 

зростання частки виробництв, пов’язаних зі споживчим внут-
рішнім ринком (харчова галузь); 

відносне скорочення обсягів переробної промисловості; 
низька частка машинобудування зі спадними трендами по ос-

новних виробництвах. 
Основними чинниками щорічних структурних коливань є ці-

нова динаміка на промислову продукцію та зовнішня кон’юнктура 
(наприклад, для металургійної та хімічної галузей-експортерів). 
Щодо енергетичного сектору, то ситуація залежить від тарифної по-
літики та його інституційних особливостей.  

У структурі реалізованої продукції по основних промислових 
групах (за даними І півріччя 2016 р.1) зберігається висока частка то-

1 Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реаліза-
ції) у січні-червні 2016 року [Електронний ресурс]: Експрес-випуск від 
01.08.2016 р. № 321/0/03.1вн-16 / Державна служба статистики України. − Ре-
жим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
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варів проміжного споживання (36,3%), енергії (32,2%) та спожив-
чих товарів короткострокового використання (23,7%). Інвестиційна 
продукція (6,4%) та споживчі товари тривалого користування 
(0,9%) складають незначну частку реалізованої промислової про- 
дукції. 

Найбільш орієнтованими на зовнішній ринок залишаються 
(за відсотком реалізованої на експорт продукції в її загальному об-
сязі): металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин та устаткування (63,7); видобуток металевих 
руд (57,6); текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, ви-
робів 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 продукції у машинобудуванні (52,2%), у тому числі 
у виробництві автотранспортних засобів (понад 65%), виробництві 
електричного устаткування (майже 40%). Близько чверті виробле-
ної продукції потрапляє на експорт у харчовій галузі (25,7%) та ви-
робництві хімічних речовин і хімічної продукції (25,9%). 

За ознакою територіального розміщення промислове вироб-
ництво України також має досить значні диспропорції, зумовлені 
традиційною спеціалізацією областей та потенційними можливос-
тями 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, насам-
перед Харківська область (7,2%) і м. Київ (8,8%), складають «дру-
гий промисловий ешелон». Усі інші області мають структурну 
«вагу» в межах  від 0,5 (Чернівецька) до 6,9% (Полтавська) – пере-
важно 1-3%. 

Таким чином, як на загальну динаміку промислового вироб-
ництва в Україні, так і на його структурні характеристики суттєвою 
мірою впливають кон’юнктура зовнішнього ринку та зовнішня ді-
лова активність зарубіжних економік. Галузеві структурні пропор-
ції свідчать про відсутність чіткої стратегії розвитку промислового 
виробництва. Територіальна структура української промисловості 
відображає її «історичну ґенезу» як орієнтовану на сировинні та  
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низькопереробні виробництва з концентрацією біля родовищ при-
родних ресурсів. 

Згідно з бюджетом на 2017 р. ключовими напрямами систем-
них реформ стануть: обороноздатність, дипломатія, соціальні стан-
дарти, освіта, охорона здоров’я, АПК, дорожня інфраструктура, ку-
льтура1.Тобто промисловість випадає 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 пода-
льшого зростання цінової складової інфляції. При тому, що за цей 
самий період 2016 р. сума невиплаченої заробітної плати склала 
1902,3 млн грн, безробіття зросло до 9,8% (І квартал 2016 р.), що 
вкрай негативно впливає на стан внутрішнього ринку. 

Слід відзначити, що за січень-серпень 2016 р. дещо поліпши-
лися фінансові результати діяльності підприємств. За цей період  
(8 місяців) фінансові результати підприємств до оподаткування (за 
виключенням малих і сільськогосподарських підприємств) мали по-
зитивне значення. Прибутково працювали 65% підприємств, отри-
мавши прибуток 187,2 млрд грн, що на 9,2% більше, ніж у відповід-
ний 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 одержано позитивний фінансовий резуль-
тат 62,9 млрд грн, у той час як за відповідний період 2015 р. про- 
мисловість України зазнала збитків 224,5 млрд грн. Найбільше зби-
ткових підприємств мають галузі промисловості – 36,5%; будівни-
цтво – 35,8; інформація та телекомунікації – 35,6%. 

На фінансові результати вплинуло зростання цін виробників, 
а також припинення діяльності частини збиткових підприємств. Ви-
значальним у формуванні фінансового результату економіки про-
мисловості є показник створеної доданої вартості (ДВ), на який 
впливає рівень заробітної плати та прибуток. 

Валова додана вартість значною мірою обумовлює стан внут-
рішнього ринку, рівень доходу населення, можливості розвитку 
економіки, промисловості, підприємств. 

1 Міністерство фінансів України (http://www.minfin.gov.ua).  
2 Державна служба статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 
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Можливості розширеного відтворення в економіці визнача-
ються фінансовим станом суб’єктів ринкових відносин, які базу-
ються на здатності створення достатнього рівня ДВ та ВДВ. Остан-
ній є найважливішим індикатором економічної результативності й 
ефективності промисловості як складової національної економіки. 

Як продуцент ВВП в економіці, упродовж 2010-2014 рр. про-
мисловість дещо поступилася своїми позиціями, на що вказує спа-
дна динаміка промислової частки в загальноекономічному обсязі 
валової доданої вартості (рис. ІІІ.10). 
 

 
Рис. ІІІ.10. Структура ВДВ за видами економічної діяльності  

в Україні у 2010-2014 рр. 
(дані за 2014 р. наведено без урахування території АР Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення АТО; складено за даними Державної 

служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua) 
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няно з економікою в цілому, а також стосовно випуску промислової 
продукції. Вона спостерігається з 2012 р. по всіх агрегованих галу-
зях промисловості. Це свідчить про зниження ефективності проми-
слової діяльності, ідентифікація причин якого потребує спеціаль-
них досліджень. Утім основним чинником, безумовно, є зростання 
обсягів виробничих витрат (проміжного споживання) унаслідок  
технологічної відсталості та відповідно – зниження продуктивності 
праці. 

Тобто зниження частки промисловості у ВДВ в економіці зу-
мовлене переважно зменшенням ефективності виробництва, а не 
його масштабів (хоча воно також мало свій вплив). Це є принципо-
вим питанням у контексті такого стратегічного напряму неоіндуст-
ріалізації, як включення в ефективні глобальні ланцюжки доданої 
вартості (GVСs). Така динаміка ВДВ робить промисловість України 
непривабливою для ТНК, які виступають головними суб’єктами фо-
рмування виробничих GVСs. 

Індекси фізичних обсягів ВДВ у промисловості України наве-
дено в табл. ІІІ.20. 

Таблиця ІІІ.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**

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 електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря D 104,2 106,0 99,0 96,4 91,5 88,3
Водопостачання; каналі-
зація, поводження з відхо-
дами 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 території АР Крим і м. Севастополя.
**Дані наведено без урахування території АР Крим, м. Севастополя та

частини зони проведення АТО.  
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Доцільно звернути увагу на структуру промислової ВДВ.  
Провідним продуцентом ВДВ у промисловості залишається 

переробна галузь (табл. ІІІ.21). Утім від чверті до третини промис-
лової доданої вартості припадає на добувний сектор. Це свідчить 
про збереження досить виразної сировинної орієнтації промислово-
сті України.  

 
Таблиця ІІІ.21 

Валова додана вартість за видами промислової діяльності (у фак-
тичних 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 кондиційова-
ного 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 валового прибутку, змішаного доходу зростає, а оплати 
праці − відповідно зменшується. Аналогічні зміни спостерігаються 
і в більшості інших країн, особливо після кризи 2008-2009 рр. (у се-
редньому в межах 2-3%). 

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

На рис. ІІІ.11 на основі статистичних даних Держкомстату 
України наведено динаміку чисельності збиткових промислових 
підприємств (великих, середніх та малих). Найбільша частка збит-
кових промислових підприємств спостерігається у 2010 р. 

Таким чином, промислове виробництво в Україні за основ-
ними динамічними та структурними показниками перебуває у до-
сить критичному стані, який є малоспівставним із країнами, що  
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розвиваються. Нинішня ситуація зумовлена інтегральним впливом 
чинників історичного (пострадянська економічна спадщина),  
трансформаційного (становлення ринкової моделі) та надзвичай-
ного характеру (військово-політичний конфлікт на Донбасі). 

Рис. ІІІ.11. Частка збиткових промислових підприємств України  
у 2010-2015 рр., %  

Виявлені проблеми характерні для промисловості України 
вже досить тривалий час, що вказує на їх зумовленість системними 
чинниками. Це слід розглядати як суттєвий аргумент на користь  
неоіндустріалізації як новітньої моделі економічного розвитку в 
умовах розгортання нових викликів національного та глобального 
масштабу. 

За характеристиками нинішніх втрат промислового виробни-
цтва (в обсягах продукції, галузевій структурі, ефективності) у на-
ціональній концепції неоіндустріального розвитку має домінувати 
напрям комплексного промислового відродження – реіндустріаліза-
ція – з чіткою орієнтацією на пріоритетність технологічного та 
структурного оновлення. 
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ІІІ.2.3. Інституціональні перетворення  
 та трудовий потенціал 

 
Певний вплив на показники економіки промисловості мають 

форми власності суб’єктів господарської діяльності. 
Більшість економістів стверджують, що сучасна економіка 

розвинутих країн – це соціалізована капіталістична економіка, в 
якій не лише проголошена рівність усіх форм власності, але і кіль-
кісні виміри є реально близькими. Так, близькими до оптимального 
співвідношення форм власності у змішаній сучасній капіталістич-
ній економіці вважаються такі: суспільна (державна) власність – 35-
45%, приватна – 20-35, трудова (колективна, сімейна, індивідуа-
льна) – не менше 10%. 

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

Багато економістів (теоретиків і практиків) вважають, що 
структура економіки 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 приватизованих підприємств працює неефективно, то ви-
никає питання: «Як може приватне підприємство роками працю-
вати збитково, а його власник навіть офіційно показує зростання 
свого багатства?». Про це свідчать як особисті декларації доходів, 
так і розсекречені особисті рахунки в банках країн, що використо-
вують офшорні зони. 

«Наведення ладу» у відносинах власності на засоби виробни-
цтва доцільно починати з перевірки виконання власниками прива-
тизованих підприємств планів приватизації та проектів оновлення, 
модернізації приватизованих підприємств. Якщо вони не викону-
ються, то рішення щодо приватизації можуть бути змінені. 

Іншою, відносно новою формою зміни власності та підви-
щення ефективності виробництва стає публічно-приватне партнер-
ство (ППП). Воно засноване на використанні моделі державного ре-
гулювання, де держава створює умови і стимули для розвитку біз-
несу на засадах партнерства, тобто рівноправного діалогу, й одно- 
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часно виконує свої традиційні обов’язки у процесі суспільного від-
творення. 

Незважаючи на великий потенціал, публічно-приватне парт-
нерство не набуло широкого застосування в Україні. ППП здійсню-
ється в основному у формі концесії та спільної діяльності без залу-
чення бюджетних коштів. За даними Міністерства 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 
партнерства зменшилася на 27% порівняно з попереднім роком. Ос-
новними причинами, що вплинули на показники реалізації пуб- 
лічно-приватного партнерства у 2015 р., є несприятливий інвести-
ційний клімат, зумовлений політичною та макроекономічною не-
стабільністю; недосконалість нормативно-правового регулювання 
відносин ППП; відсутність ефективних механізмів державної під- 
тримки. Показово, що більшість проектів публічно-приватного пар-
тнерства використовуються у сферах виробництва суспільних благ 
і надання публічних послуг, виробництва природно-монопольних 
галузей (табл. ІІІ.22). 

Однак, як зазначила голова Українського центру сприяння  
розвитку публічно-приватного партнерства І. Запатріна, реалізова- 
ні 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 у 
проекти публічно-приватного партнерства доводить наявність сут-
тєвого відставання розвитку ППП в Україні від європейських та сві-
тових ринків. Такий стан обумовлений переважно існуванням про-
блемних питань в інституціональному забезпеченні публічно-при-
ватного партнерства2.  

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 пар-
тнерства: проблеми та напрями розвитку / Л.І. Тараш, І.П. Петрова // Еконо- 
мічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1 (43). – С. 35-43.
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Таблиця ІІІ.22 
Сфери застосування публічно-приватного партнерства в Україні1 

Сфера 

Кількість проектів, од.
2013 р.

2014 р. 
2015 р.
(станом  

на 01.01.2016 р.)
2

квартали
3

квартали 
Збір, очищення та розподі-
лення води 71 56 79 30 
Виробництво, транспорту-
вання і постачання тепла 32 - 7 6 
Будівництво та/або експлуата-
ція автострад, доріг, заліз-
ниць, злітно-посадкових смуг 
на аеродромах,  мостів, шля-
хових естакад, тунелів і мет-
рополітенів, морських і річко-
вих портів та їх інфраструк-
тури 16 14 17 16 
Туризм, відпочинок, рекреа-
ція, культура та спорт 9 - 1 1 
Пошук, розвідка родовищ ко-
рисних копалин та їх видобу-
вання 8 - 3 1 
Оброблення відходів 7 117 116 112
Охорона здоров'я 3 - - -
Виробництво, розподілення та 
постачання електричної енер-
гії 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 заса-

дах державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/ main ?art_ id=224783&cat_id=38461& 
search_param= \%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 ро-
звитку 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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Незважаючи на різноманітність в Україні форм господарю-
вання, більша кількість штатних працівників зайняті в акціонерних 
товариствах (табл. ІІІ.23). Станом на 2015 р. у добувній промисло-
вості їх частка склала 39,5%, ще близько 40% працювало у філіях.  

Таблиця ІІІ.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 підприємс-
тва 8,2 7,6 9,1 7,4 6,2 5,9 5,8 6,1 
комунальні підпри-
ємства 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 
акціонерні підпри-
ємства (до 2012 р. – 
відкриті акціонерні 
товариства) 29,4 9,6 29,2 39,5 32,2 5,6 41,5 41,6
товариства з обме-
женою відповідаль-
ністю 6,1 10,9 10,9 9,4 28,1 32,0 36,5 38,3 
філії (інші виокрем-
лені підрозділи) 48,4 45,0 37,8 38,5 3,9 4,3 5,0 4,3 
приватні підприєм-
ства 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 від-
повідні роки. 

* З метою співставлення показників виключені дані по території АР
Крим та м. Севастополя. 
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Лише 7% працівників добувної промисловості зайнято на держав-
них підприємствах, а в ТОВ та приватних підприємців (переважні 
організаційні форми середнього та малого бізнесу) – менше 10% 
промислового персоналу. У переробній промисловості частка за-
йнятих в акціонерних товариствах складала 41,6%, на державних 
підприємствах – лише 6%. У переробній промисловості більш по-
ширеною є зайнятість у товариствах з обмеженою відповідальні-
стю. 

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

На розподіл трудового потенціалу впливає рівень технологій 
галузей і підприємств. 

У низькотехнологічних видах промислової діяльності питома 
вага зайнятих становить близько 62,0-65,0%, при цьому в загаль-
ному обсязі промислового виробництва їх частка складає лише 
53,2%. Таке співвідношення свідчить про низький рівень продук- 
тивності праці, який склався саме за цими видами діяльності (добу-
вна промисловість, частина підприємств металургійної та харчової 
промисловості та ін.). У цілому за даною групою промислової дія-
льності середньооблікова чисельність зайнятих за 2010-2015 рр. 
знизилася на 26%, при цьому найбільш суттєве скорочення відбу-
лося за видами діяльності «видобуток кам’яного та бурого ву-
гілля» – на 46,3%, «виробництво коксу; продуктів нафтопере- 
робки» – на 37,3%, загалом по добувній промисловості та розроб-
ленню кар’єрів – на 35,1%. Такі суттєві обсяги падіння чисельності 
зайнятих в основному зумовлені загальним падінням промислового 
виробництва в 2014-2015 рр. у зв’язку з виключенням з обліку про-
мислових підприємств, розташованих на територіях АР Крим та 
Донбасу. 

Продуктивність праці за реалізованою продукцією (в цінах 
2010 р.) у розрахунку на одного штатного працівника свідчить, що 
в сукупності за цією групою видів промислової діяльності суттєвих 
змін за останні роки не відбувається. Наявність низького техноло- 
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гічного укладу консервує рівень продуктивності праці. За цією гру-
пою 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 об- 
умовлене не технологічними змінами, а зростаючим попитом на 
продукцію даних виробництв і підвищенням цін. Так, у добувній 
промисловості вона зросла на 25%. Ці підприємства віднесені до се-
редньо-низького технологічного рівня. 

Група видів промислової діяльності із середньо-високим тех-
нологічним рівнем включає три основних види: «виробництво хі- 
мічних речовин і хімічної продукції», «виробництво гумових і пла-
стмасових виробів та іншої неметалевої продукції» та «виробни- 
цтво електричного устаткування». Стан, розвиток і використання 
трудового потенціалу за цими видами промислової діяльності ха- 
рактеризується в цілому спадною тенденцією як за загальною чисе-
льністю зайнятих, так і за показниками продуктивності праці. При 
загальному падінні середньооблікової чисельності штатних праців-
ників на 22,8% їх питома вага в загальному обсязі зайнятих по про-
мисловості залишилася на рівні 11,0% (табл. ІІІ.24). Однак різні га-
лузі 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 по-
тенціалу (ТП). За досліджуваний період тут скоротилася як чисель-
ність 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 використання ТП. 

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

Отже, види діяльності «виробництво хімічних речовин і хімі-
чної продукції» та «виробництво електричного устаткування» збе-
рігають застарілу модель екстенсивного використання живої праці, 
а «виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
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продукції» зорієнтоване на сучасні моделі організації праці, обумо-
влені впровадженням нових технологій. 

 
Таблиця ІІІ.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 речовин і 
хімічної продукції: 
середньорічна облікова чисельність 
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 пластма-
сових виробів, іншої мінеральної 
продукції: 
середньорічна облікова чисельність 
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 чисельність 
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 штатних 
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 чисельності 
зайнятих в промисловості,  % 11,1 10,9 10,7 10,6 11,5 11,1 

1 Розраховано за даними статистичного щорічника України та ста-
тистичного збірника «Праця України» за відповідні роки. 
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До видів промислової діяльності з високим технологічним  
рівнем відносять «виробництво основних фармацевтичних продук-
тів і фармацевтичних препаратів» та «виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції». Динаміка зміни основних  
показників обсягів трудового потенціалу та його ефективності 
(табл. ІІІ.25) свідчить, що за цією групою склалися позитивні тен-
денції використання ТП. За шість останніх років у фармацевтичній 
галузі – єдиній серед усіх видів промислової діяльності – збільшу-
валися як чисельність зайнятих (майже на 30%), так і продуктив-
ність праці (на 6,5%). Слід зауважити, що після системної кризи га-
лузь за рівнем продуктивності праці практично повернула свої най-
більші досягнення, які склалися станом на 2010 р. Починаючи з 
2012 р. щорічні темпи приросту ефективності використання робочої 
сили зростали майже на 5,0%. Визначені закономірності обумовлені 
насамперед високим технологічним рівнем розвитку галузі. За ви-
дами діяльності «виробництво комп’ютерів, електронної та оптич-
ної продукції» процеси формування та використання трудового по-
тенціалу в основному відповідають закономірностям, характерним 
для високотехнологічних видів діяльності, коли зменшення чисель-
ності зайнятих супроводжується одночасно суттєвим зростанням 
продуктивності праці. За шість останніх років при зменшенні чисе-
льності працівників на 28,6% продуктивність праці зросла на 67,4%. 
Однак скорочення обсягів виробництва у даній сфері промислової 
діяльності за 2010-2014 рр. на 37% свідчить про глибоку стагнацію 
галузі та значну вірогідність втрати на перспективу можливості за-
лучення в неї робочої сили. 

Таким чином, лише в окремих галузях із середньо-високим 
(виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
продукції) та високим (фармацевтична промисловість) технологіч-
ними рівнями формується сучасна модель інтенсивного викорис-
тання трудового потенціалу, пов’язана з підвищенням ефективності 
та продуктивності праці. 

У цілому по промисловості розподіл чисельності зайнятих за 
видами промислової діяльності з різними технологічними рівнями 
(табл. ІІІ.26) свідчить про негативну тенденцію динаміки структури 
зайнятих. За досліджуваний період частка зайнятих у низькотехно-
логічних видах промислової діяльності зросла на 3,1 в.п., у сферах  
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Таблиця ІІІ.25 
Тенденції зміни показників використання робочої сили  

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

Виробництво основних 
фармацевтичних про- 
дуктів і препаратів: 
середньорічна облікова 
чисельність 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 
Виробництво комп’юте-
рів, електронної та опти-
чної продукції: 
середньорічна облікова 
чисельність 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 
чисельності зайнятих у 
промисловості 2,45 2,52 2,55 2,63 2,4 2,5 

 
середньо-високого та високого технологічних рівнів залишилася 
незмінною і суттєво скоротилася у сфері машинобудування та авто-
транспортного виробництва. У 2015 р. лише 13,6% промислового 
персоналу було зайнято в галузях із високим та середньо-високим 
рівнями технологічності. У той же час слід відзначити, що сучасні 
моделі організації трудової діяльності, інноваційні моделі розвитку 
трудового потенціалу, які забезпечують ефективність праці та її 
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продуктивність, можуть бути забезпечені лише за умови збіль-
шення частки видів діяльності з високим технологічним рівнем ви-
робництва. 

Таблиця ІІІ.26 
Структурний розподіл середньооблікової чисельності  
штатних працівників за видами промислової діяльності  
за технологічним рівнем, % до загальної чисельності  

зайнятих у промисловості 

Рік 

Питома вага  
низький  
техноло- 
гічний рі-
вень 

середньо-
низький 

технологіч-
ний рівень 

середньо-
високий 

технологіч-
ний рівень 

високий 
технологіч-
ний рівень 

Інші 
види дія-
льності* 

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 віднесених до групувань» та «виробництво автотранспо-
ртних засобів, причепів та напівпричепів та інших транспортних засобів». 

Динаміку рівня оплати праці в основних сферах промислової 
діяльності відображено в табл. ІІІ.27. Наведені дані свідчать, що рі-
вень заробітної плати  в цілому по промисловості є вищим порів-
няно із середнім по Україні: у 2010 р. він складав 115%, у 2015 р. – 
114% до середнього по економіці.   

Таблиця ІІІ.27 
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами  

економічної діяльності у промисловості, грн 1 

Вид економічної діяльно-
сті 

Нараховано штатному працівнику 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015/
2010, 

% 

Січень-
серпень 
2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усього по Україні 2250 2648 3041 3282 3480 4195 186 4944
Промисловість   2 578 3 119 3 497 3 774 3 988 4 789 186 5645 
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Продовження табл. ІІІ.27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри, інших 
матеріалів 1 327 1 619 1 737 1 866 2 107 2 877 217 3575 
виготовлення виробів із 
деревини, виробництво па-
перу та поліграфічна діяль-
ність  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 ре-
човин і хімічної продукції  2 359 2 929 3 540 3 640 3 971 4 988 211 5748 
виробництво основних  
фармацевтичних продуктів 
і препаратів   3 489 4 047 4 843 5 447 6 219 8 254 237 10784 
виробництво гумових,  
пластмасових виробів, ін-
шої неметалевої мінераль-
ної продукції  1 985 2 433 2 691 2 892 3 069 3 952 199 4956 
металургійне виробництво; 
виробництво готових мета-
левих виробів, крім ма-
шин, 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 уста-
ткування, не віднесених до 
інших групувань  2 213 2 724 3 041 3 281 3 433 4 120 186 4770 
виробництво автотранс- 
портних засобів, причепів, 
напівпричепів, інших тран-
спортних засобів   2 423 2 882 3 253 3 265 3 343 4 331 179 5129 
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Закінчення табл. ІІІ.27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

виробництво меблів, іншої  
продукції, ремонт і монтаж 
машин та устаткування  2 028 2 543 2 820 2 982 3 167 4 065 200 4982 
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 відхо-
дами 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 ста-
тистики. – К.: Консультант, 2016. – С. 142. Інформація державної служби ста-
тистики (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, розра-
хованої з урахуванням індексу споживчих цін.  

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

Таблиця ІІІ.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, 
% 

1 2 3 4 5
Кумулятивний ін-
декс 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 промисло-
вість і розроблення 
кар’єрів 3309 3831 4233 4544 3810 3080 93,1 
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Закінчення табл. ІІІ.28 
1 2 3 4 5    

Переробна промис-
ловість 2120 2403 2663 2845 2498 2237 105,5 
Постачання елект-
роенергії, газу, 
пари та кондиційо-
ваного повітря 2820 3130 3535 3887 3418 2730 96,8 
Водопостачання, 
каналізація, пово-
дження 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/. 

 
Низька заробітна плата не забезпечує реалізації ні відтворю-

вальної, ні мотиваційної функцій. Вона не стимулює персонал до 
підвищення продуктивності праці, якісного виконання трудових 
функцій, підвищення професійної майстерності, зацікавленого  
ставлення працівника до розвитку підприємства. Отже, низька оп-
лата праці гальмує розвиток трудового потенціалу промисловості, 
обумовлює велику плинність кадрів та втрату найбільш кваліфіко-
ваних і талановитих працівників, стає перешкодою для залучення у 
промисловість молоді. 

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

Основна частка заборгованості щодо заробітної плати по Ук-
раїні припадає на промисловість: на початок 2015 р. – майже 60%, 
на початок 2016 р. – 72%. За рік заборгованість у добувній промис-
ловості зросла у 3 рази, у водопостачанні – у 2 рази, у переробній 
промисловості – на 23% (однак саме тут було сконцентровано по-
ловину 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 ін-
фляції призводить до її знецінення й обмеженості поточного спожи-
вання, нагромадження боргів та зростання вартості життя для родин 
працівників. Це виступає одним із вагомих чинників посилення  
бідності та зростання соціального невдоволення населення й акти-
візації протестної поведінки працюючих. 
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Таблиця ІІІ.29 
Заборгованість щодо виплати заробітної плати за видами еконо-

мічної діяльності у промисловості  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 виплати-
ли 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  
повітря   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. / Дер- 
жавна служба статистики. – К.: Консультант, 2016. – С. 214. 

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

Дані таблиці вказують на те, що більше 35% штатних праців-
ників промисловості стикаються з несприятливими умовами праці 
та їх частка не скорочується. Найбільш поширені несприятливі 
умови праці в добувній промисловості, де близько 70% працівників 
працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нор-
мам, а у вугледобувній промисловості їх частка перевищила 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. 
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Таблиця ІІІ.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, % 

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 бу-
рого вугілля  74,4 80,1 82,0 110,2 
Переробна промисловість 27,8 27,7 29,2 105,0 
виробництво коксу та продук-
тів нафтопереробки  61,8 59,0 58,5 94,7 
металургійне виробництво, 
виробництво готових метале-
вих 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, 
поводження з відходами* - 32,1 35,3 110,0 

1 Складено за даними статистичного збірника «Праця в Україні» за від-
повідні роки. 

* У 2009 р. – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 
 
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 було 33,5%);  

виробничий шум, ультразвук, інфразвук (20,3 та 44,2% відпо-
відно); 

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. 

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

К.: Консультант, 2016. – С. 241-243. 
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У 2015 р. в Україні нараховувалася 5851 потерпіла особа від 
нещасних випадків на виробництві, у тому числі у промисловості – 
2952 особи (50,5%). Рівень травматизму у промисловості є найви-
щим: у цілому по економіці – 0,7, у добувній промисловості – 4,6, у 
переробній – 1,1 чол./1000 зайнятих1.  

Сьогодні соціальна відповідальність – це і добровільна діяль-
ність, і доповнення до господарської діяльності підприємства, ме-
тод управління бізнесом. 

Соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу залишається 
низькою. 

Наведені показники функціонування промисловості свідчать, 
що головною проблемою навіть економічно розвинутих країн є  
розвиток внутрішнього ринку, його конкурентність, насиченість то-
варами, наявність конкурентоспроможного споживача. Для розви-
тку внутрішнього ринку використовуються суб’єкти виробництва 
всіх форм власності та розмірів, їх рівноправність у ринкових від-
носинах, формування і підтримка середнього класу, створення нор-
мального клімату бізнесових відносин тощо. Внутрішній ринок є 
головною проблемою держави, і його розвиток необхідний для но-
рмального функціонування класу підприємців як сукупного вироб-
ника і капіталіста, тобто як індивідуальний (сім’я, група) капіталіст 
змагається, конкурує з іншими капіталістами. Як член класу капіта-
лістів, він разом з іншими капіталістами бореться за нормальні 
умови функціонування свого класу (сукупного капіталіста), а для 
цього розвиває (розвивають) внутрішній ринок у міру його наван-
таження, а також у сукупності, за допомогою держави як інституту 
сукупного капіталу, вступають у боротьбу за своє місце на міжна-
родних ринках. У головних моментах у соціально орієнтованій ка-
піталістичній державі інтереси капіталістів і найманих працівників 
співпадають, а класові протиріччя не досягають антагоністичного 
стану. 

Аргументи доцільності наявності корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу наведено на рис. ІІІ.12. 

Інша ситуація склалась у значній частині постсоціалістичних 
країн, країнах СНД, де капіталізм олігархічний, а в деяких країнах  
 

                                                   
1 Травматизм на виробництві у 2015 році: стат. бюл. / Державна служба 

статистики. – Київ, 2016. – 48 с. 
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Рис. ІІІ.12. Аргументи доцільності наявності корпоративної  
соціальної відповідальності бізнесу 1 

 
влада на місцях і в центрі належить компрадорській, клептоматич-
ній, олігархічній буржуазії. Отримавши, не завжди легітимними ме-
тодами, державну власність і перетворивши її на приватну, нові го-
сподарі не зрозуміли, що власність потребує їх відповідальності.  
Більшість нових господарів не здатні ефективно управляти своїм 
капіталом. Професійних менеджерів, які мають знання та досвід 
щодо управління капіталом в умовах змішаної економіки та ринко-
вих відносин, теж виявилось недостатньо. У цих умовах нові госпо-
дарі вбачають вихід не в розвитку внутрішніх ринків та суб’єктів 

                                                   
1Петрушенко Ю.Н. Особенности реализации концепции социальной от-

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

Фролов Д.П. Институциональная системность социальной ответствен-
ности бизнеса (природа, институции, механизм) / Д.П. Фролов, А.А. Шули-
мова // 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 майбут-
ньому; 

• відповідність очікуванням суспільс-
тва; 

• формування позитивного іміджу 
компанії; 

• забезпечення необхідних та достат-
ніх економічних результатів діяль-
ності у перспективі; 

• залучення інвестицій; 
• залучення кваліфікованого персо-
налу 

Уникнення ризиків 
(реактивна мотивація) 

 

• недопущення судових розглядів 
за позовами споживачів, робітни-
ків, стейкхолдерів; 

• збереження позитивної репутації; 
• забезпечення партнерства з ком-
паніями, що працюють за принци-
пами соціальної відповідальності; 

• виняток ситуацій, коли підприєм-
ство виступає об’єктом регулято-
рного контролю з боку держави 
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ринкових відносин, а в прагненні приєднатись до інших суб’єктів, 
головним чином, зарубіжних, використовуючи тривіальну тезу «За-
хід нам поможе». Замість того щоб розвивати внутрішні ринки, олі-
гархи стали мріяти, як приєднатись до зарубіжних виробників, за-
робити валюту на іноземних ринках, постачаючи туди сировину, на-
півфабрикати, продукцію інтелектуальної праці тощо за низькими 
цінами. Це призвело до занепаду промисловості країни, дезінтегра-
ції виробництв із завершеним циклом та виготовленням продукції з 
високою доданою вартістю. Більш дешеві та якісні вироби зарубіж-
них виробників зайшли на незахищений  внутрішній ринок і витіс-
нили вітчизняних виробників, як це відбулось у всіх постсоціаліс-
тичних країнах, країнах СНД та Україні зокрема. 

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

Рис. ІІІ.13. Динаміка експорту України та країн світу 
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Темпи зростання українського експорту залишаються ниж-
чими, ніж в інших країнах світу.1 

Переважно сировинний характер виробництва зумовив по- 
рівняно 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 результаті Україна суттєво 
відстала від цих країн за рівнем економічного розвитку. Саме екс-
порт є важливою складовою, за рахунок якої країни, що розвива-
ються, отримують можливість збільшити свій добробут. Експорту-
ючи товари, імпортуємо середній клас, який зрештою стане рушій-
ною силою розвитку внутрішнього ринку. А поки що Україна про-
грала боротьбу за інвестора у глобальній 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 реалізовано в результаті 
низької якості товарів та послуг вітчизняного виробництва, їх ви- 
робництва з відхиленням від Європейських стандартів ІSO 9000. За 
різними оцінками перехід на європейські стандарти потребує багато 
часу, і на це необхідні витрати в сумі 150-200 млрд євро. ЄС прак-
тично не виділяє Україні ніяких дотацій, такий великий капітал не-
можливо отримати навіть шляхом кредитів. 

У зовнішньоекономічних відносинах уряду України доцільно 
орієнтуватися 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 працювати на 
міжнародних ринках. В Україні вже є декілька таких корпорацій. Їх 
досвід має стати прикладом для інших вітчизняних виробників. За-
вданням держави залишається всеохоплююча підтримка вітчизня- 
них виробників на внутрішньому і зовнішніх ринках, формування 
сприятливого бізнес-середовища. 
                                                   

1 Амелін А. 25 років незалежності України: економічні підсумки [Еле-
ктронний ресурс]: доповідь / А. Амелін. – К., 2016. – С. 15. – Режим доступу: 
www.uifuture.org. 
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Активізація ЗЕД може бути досягнута шляхом нормалізації 
політичної складової діяльності держави, зменшення впливу дер- 
жавної зовнішньоекономічної діяльності на міжнародні економічні 
зв’язки країни з іншими державами та ТНК, розмежування політич-
ної та економічної діяльності у сфері міжнародних відносин (еконо-
мічних та політичних), розмежування бізнесу і політики. Цьому 
сприяє інтернаціоналізація економіки (табл. ІІІ.31). 

Таблиця ІІІ.31 
Загальна кількість юридичних осіб та іноземних підприємств  

в Україні у 2013-2016 рр. (станом на 01 жовтня) 1 
Показник 2013 2014** 2015** 2016** 

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

1 За даними Державного комітету статистики України [Електронний ре-
сурс] / Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) / 
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДР-
ПОУ) / Кількість юридичних осіб за організаційними формами. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.  

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

** Без урахування території АР Крим та м. Севастополя. 

Головні проблеми інтернаціоналізації українських підпри-
ємств та шляхи їх подолання наведено в табл. ІІІ.32. 

Таблиця ІІІ.32 
Основні бар’єри входу українських підприємств на зарубіжні  

ринки та шляхи їх подолання 
Бар’єри Заходи подолання 

1 2
Недостатні рівень і кількість кваліфі-
кації персоналу 

Підготовка та регулярна перепідготовка 
персоналу, залучення зарубіжних фахів-
ців 

Обмеженість оборотних активів, особ-
ливо для інтернаціоналізації  

Поліпшення фінансового стану під- 
приємств та структури використання фі-
нансів 
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Закінчення табл. ІІІ.32 
1 2

Обмеженість інформації щодо фінан-
сового стану підприємств – конкурен-
тів на зарубіжних ринках

Спрощення доступу до інформації 
суб’єктів зарубіжних ринків, їх по- 
казників діяльності

Обмеженість уваги з боку менеджме-
нту щодо інтернаціоналізації підпри-
ємств

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

Недостатні взаємозв’язки з реальними 
і потенційними контрагентами на за-
рубіжних ринках 
Обмеженість інформації щодо бізнес-
процедур на зарубіжних ринках

Удосконалення системи інформації

Відсутність стандартів зарубіжних 
партнерів 
Недоліки в роботі служб юридичного 
супроводу  інтернаціоналізації 

Удосконалення роботи юридичних 
служб підприємств 

 

Наведені бар’єри інтернаціоналізації підприємств можна про-
довжити. Але головним у зростанні конкурентоспроможності під- 
приємств, їх успіхів у ЗЕД є підвищення рівня підготовки та квалі-
фікації персоналу, залучення інвестицій, які забезпечують іннова-
ційний розвиток підприємств, промисловості й економіки загалом. 

 
 

ІІІ.2.4. Інвестиції та інновації 
 
Аналіз показників інвестиційної діяльності в економіці Укра-

їни у 2010-2015 рр. свідчить про нестабільність інвестиційного за-
безпечення економічного розвитку (табл. ІІІ.33). 

 

Таблиця ІІІ.33 
Показники інвестування економіки в Україні 1 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 І кв. 
2016 

Капітальні інвестиції в еко-
номіку, млрд  грн 

180,6 241,3 273,3 250 219,4 273,1 51,6

Індекси капітальних інвести-
цій в економіку, % 

103,4 118,8 108,5 88,9 75,9 98,3 104,9

Рівень інвестування еконо-
міки, % 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). 
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У 2015 р. порівняно з 2010 р. спостерігається зниження рівня 
інвестування 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 пе-
ріод 2015 р.  

Структуру інвестицій за джерелами фінансування наведено в 
табл. ІІІ.34. 

У табл. ІІІ.35 відображено позицію України за найважливі-
шими міжнародними індексами, що характеризують інвестиційну 
привабливість України. 

За 2010-2014 рр. позиція України в рейтингу за індексом гло-
бальної конкурентоспроможності підвищилася на 13 позицій (Ук-
раїна піднялася з 89 на 76 місце серед 140 країн світу), але у 2015 р. 
спостерігається зниження даного індексу, що свідчить про змен-
шення здатності економіки зростати в довгостроковій перспективі. 
Також поліпшилася позиція України серед інших країн світу за ін-
дексом ведення бізнесу протягом 2010-2015 рр.   

Отже, за даними Світового банку в рейтингу The Doing 
Business-2015 Україна 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 ведення бізнесу у світі за-
лишилася незмінною: Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія, США і Да-
нія. 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 показників: найгірша ситуація з гарантіями прав власності, 
інвестиціями, управління державними витратами. Україна перебу-
ває на останньому місці із 43 країн Європи1. Крім України, до спи-
ску країн із «репресивною економікою» входять ще 25. 

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

1 Україна – на 162-му місці в рейтингу економічних свобод / Офіційний 
сайт Радіо Свобода. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ra-
diosvoboda.org/ content/article/26815953.html. 

2 Лемещенко П.С. Экономика рынков, антиэкономика и пределы инно-
вационного развития / П.С. Лемещенко // Философия хозяйства. – 2012. – 
№ 2 (80). – С. 165-185. 
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Таблиця ІІІ.35 
Світові рейтинги, що характеризують інвестиційну  

привабливість країни (2010-2015 рр.) 1 

Рейтинг  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Відхи-
лення 

Індекс глобальної 
конкурентоспромож-
ності (Global Competi-
tiveness Index, GCI) 89 82 73 84 76 79 +10 
Індекс ведення біз-
несу (The Doing 
Business) 147 149 152 137 112 96 +51 
Індекс економічної 
свободи (Heritage 
Foundation) 162 163 161 163 155 162 - 

1 Складено на основі джерел: 
Офіційний сайт рейтингового агентства «Moody's» [Електронний ре-

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

ресурс]. – Режим доступу: http://fitchratings.ru. 

Нестача інвестицій призвела до того, що в Україні вкрай нее-
фективна система 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 цього показника за всю 
історію незалежності України (для довідки: у 1991 р. наукоємність 
ВВП складала 2,5%) (рис. ІІІ.14). 

В Україні загальний обсяг фінансування науки за рахунок 
усіх джерел дорівнює 10,3 млрд грн, із них на держбюджет припа-
дає лише 4,1 млрд грн1. Тобто загальні видатки на науку в Україні 
складають лише 75,2% обсягу фінансування науки одного провід-
ного університету Європи, а державні видатки на науку в Україні у 
три рази менше обсягу фінансування наукової діяльності Оксфорд-
ського університету.   

Показники інноваційної діяльності промислових підприємств 
України наведено в табл. ІІІ.36. 

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

підприємств України1 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Кількість інноваційно актив-
них підприємств, од.  
(% 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 
впроваджували 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 техноло-
гічних процесів, процесів 2043 2510 2188 1576 1743 1217 
у т.ч. маловідходних, ресурсо-
зберігаючих 479 517 554 502 447 458 
Освоєно виробництво іннова-
ційних видів продукції, най-
менувань 2408 3238 3403 3138 3661 3136 
у т.ч. нових видів машин, 
устаткування, приладів, апа-
ратів 663 897 942 809 1314 966 
Обсяг реалізованої інновацій-
ної продукції, млн грн 
(% до загального обсягу реалі-
зованої промислової продук-
ції)  

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.: Інформа-

ційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 167, 181, 203.  
Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2014 році [Елект-

ронний ресурс]: Експрес-випуск Державної служби статистики України від 
14.04.2015 р. № 97/0/05.3вн-15. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

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

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

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

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

* Починаючи з 2015 р. до статистичного розгляду включаються юриди-
чні особи різних видів економічної діяльності промисловості з чисельністю 
працюючих 50 чол. і більше. 
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Наведені в табл. ІІІ.36 дані свідчать про наявність проблем в 
інноваційній діяльності та розвитку галузей промисловості Укра-
їни. Це підтверджує аналіз інвестиційного розвитку у промислових 
регіонах (додаток Д). 

 
 
ІІІ.2.5. Діяльність базових галузей промисловості 
 
ІІІ.2.5.1. Металургія 
 
Металургійна галузь була та залишається одним із ключових 

секторів вітчизняної промисловості, частка якого в загальному об-
сязі реалізованої промислової продукції протягом 2010-2015 рр. не 
опускалася нижче 15%. 

Крім того, навіть у кризовому періоді 2014-2015 рр. Україна 
змогла зберегти свої позиції серед найбільших країн-металовироб-
ників світу, посівши, за даними  World Steel Association, 10 місце. 

До 2013 р. металургія здебільшого демонструвала позитивну 
динаміку (табл. ІІІ.37), що відображалося у зростанні обсягів виро-
бництва та реалізації металопродукції, збільшенні експорту та під-
вищенні заробітної плати. При цьому мали місце традиційні про-
блеми (низький техніко-технологічний та екологічний рівні вироб-
ництва, його висока енерго- й ресурсоємність, низький рівень інве-
стиційно-інноваційної активності, деформації у структурі виробни-
цтва, експорту, імпорту та споживання металопродукції), наслідком 
існування яких стали від’ємні фінансові результати її діяльності.  

 
Таблиця ІІІ.37 

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

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

1  2 3 4 5 6 7 8 
Обсяг реалізованої 
металургійної про-
дукції (у фактич-
них цінах), млрд 
грн ** 200,0 241,9 223,3 207,3 237,4 277,1 137,1 
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Продовження табл. ІІІ.37 
Частка металургії 
в загальному об-
сязі реалізованої 
промислової про-
дукції, %** 19,9 18,5 16,3 15,7 16,6 15,9 17,2 
Індекс металургій-
ного виробництва, 
% до поперед-
нього періоду* 115,1 111,0 96,5 94,7 85,5 83,9 108,9 
Обсяг виробниц-
тва основних видів 
металургійної про-
дукції,  
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 
прокат готовий, 
млн т 17,6 19,5 18,4 17,8 14,3 11,9 6,6 
труби та трубки, 
профілі порожни-
сті зі сталі, млн т 1,9 2,4 2,2 1,8 1,6 0,97 0,45 
Середньооблікова 
кількість штатних 
працівників, тис. 
чол. ** 350 338 330 310 272 244 222,2 
Середньомісячна 
номінальна заро- 
бітна плата, грн ** 2889 3530 3871 4150 4682 5645 6415 
Обсяг експорту ме-
талопродукції, млн 
дол.*** 17272,6 22032,4 18825,7 17525,2 15229,0 9470,71 3849,71

Індекс експорту 
металопродукції, 
% до поперед-
нього періоду*** 135,1 127,6 85,4 93,1 86,9 62,21 76,41 
Частка металопро-
дукції у загаль-
ному обсязі товар-
ного експорту, 
%*** 34,0 32,6 27,8 28,1 28,3 24,81 23,21 
Обсяг імпорту ме-
талопродукції, 
млн дол. *** 4089,9 5588,7 5179,8 4953,2 3324,4 2004,21 1032,71
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Закінчення табл. ІІІ.37 
1  2 3 4 5 6 7 8 

Індекс імпорту ме-
талопродукції, % 
до попереднього 
періоду*** 154,1 136,6 92,7 95,6 67,1 60,31 112,31 
Частка метало 
продукції у загаль-
ному обсязі товар-
ного імпорту, %*** 6,8 6,9 6,2 6,5 6,1 5,31 6,01 
Фінансовий ре-
зультат металур-
гійних підпри-
ємств до оподатку-
вання, млн грн** -4610,2 -2475,4 -15954,1 -12081,5 -38640,0 -47061,2 -4018,2
Рентабельність 
операційної діяль-
ності, %** -0,6 0,1 -4,2 -2,7 2,8 0,6 4,2 

 
1 Складено та розраховано за даними Державної служби статистики Ук-

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

проведення АТО. 
** Без урахування території АР Крим, м. Севастополя, за 2014-2016 рр. 

– також і без урахування частини зони проведення АТО. 
*** Без урахування території АР Крим, м. Севастополя. 
 
Ситуація кардинально змінилася у 2014-2015 рр., коли внаслі-

док військових дій на сході країни та несприятливої кон’юнктури 
на світових ринках майже всі основні показники металургійного ви-
робництва істотно знизилися. За виключенням обсягів реалізованої 
металургійної продукції у фактичних цінах, спостерігалося скоро-
чення виробництва основних видів металопродукції приблизно на 
20% щорічно, більш як на 10% зменшилася кількість найманих пра-
цівників. Істотного зниження (на 20-40%) зазнали обсяги експорту 
й імпорту металопродукції. У результаті загального падіння еконо-
міки частка галузі в загальному обсязі зовнішньоторговельних опе-
рацій залишилася практично незмінною порівняно з довоєнним пе-
ріодом, так само, як і товарна структура металоекспорту, де більше 
80% займали чорні метали. Діяльність метпідприємств була збитко-
вою, однак рентабельність операційної діяльності – навпаки, пози-
тивною, що може бути пов’язано з відображенням в офіційній ста- 
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тистиці у 2014-2015 рр. лише заводів, розташованих на підконтро-
льній уряду України території. 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 вираженні 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 імпорто-
ваної металопродукції в аналізованому періоді залишалася неефек-
тивною: основною статтею експорту були напівфабрикати (до 40%) 
і плоский прокат із нелегованої сталі без покриття (більше 20%), 
тоді як імпортувалися, головним чином, продукти прямого віднов-
лення залізних руд (більше 10-20%), прокат із покриттям (15-20%) 
і вироби з легованої сталі (до 15%). 

Однією з причин такої ситуації є доволі низький рівень ін- 
вестиційно-інноваційної активності в галузі, внаслідок чого форму-
ються економічні передумови майбутніх конкурентних втрат Укра-
їни на ринках металопродукції.  

Динаміка надходження як капітальних, так і прямих інозем-
них інвестицій (ПІІ) у металургію України останніми роками була 
негативною, хоча частка галузі в їх загальному обсязі в економіку 
країни практично не змінилася навіть у кризовому періоді 
(табл. ІІІ.38). 

За географічною структурою найбільше іноземних коштів на-
дійшло з Німеччини (більше 80%), Кіпру (близько 10%), Нідерлан-
дів (приблизно 3%). Також у різні роки у вітчизняну металургію ін-
вестували Росія, Великобританія, Польща, Швейцарія. 

1 Выручка от экспорта украинского металла в 2015 году упала на 38% 
[Електронний ресурс] / Бизнес Цензор. – Режим доступу: http://biz.cen-
sor.net.ua/news/ 1350/vyruchka_ot_ eksporta_ukrainskogo_ metalla_v_ 2015_ 
godu_upala_na_38. 
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Таблиця ІІІ.38 
Динаміка капітальних та прямих іноземних інвестицій  

у металургію України у 2010-2016 рр.  

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 ос- 
новний капітал, % до по-
переднього 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 Ук-
раїни (http://www.ukrstat.gov.ua). 

* Без урахування території АР Крим, м. Севастополя та час-
тини зони проведення АТО. 

 

Інноваційна активність у металургійній промисловості Укра-
їни останніми роками теж відрізнялася дуже низьким рівнем і знач-
ною нестабільністю за всіма основними показниками. Фінансу-
вання інноваційної діяльності у металургії протягом 2010-2014 рр. 
майже на 100% здійснювалося за рахунок власних коштів підпри-
ємств. Однією з найбільш негативних характеристик інноваційної 
діяльності в галузі є низька питома вага підприємств, які впрова-
джували процесні інновації (менше 10%), і мала частка маловід- 
ходних, ресурсозберігаючих, безвідходних процесів у загальній кі-
лькості нових технологічних процесів у металургії (менше 50%). 
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Причому ці показники протягом 2013-2014 рр. мали тенденцію до 
зниження на тлі уповільнення інвестиційної активності та погір-
шення 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. 

 
 
ІІІ.2.5.2. Хімічна промисловість 
 
У посткризовий період 2010-2011 рр. галузь продемонстру-

вала високий потенціал відновлення, зростання виробничо-комер-
ційної та зовнішньоторговельної діяльності, стабілізацію фінансо-
вого стану. У 2011 р. було досягнуто рекордний показник в україн-
ському аміачному виробництві – 5,26 млн т. Позитивні результати 
того періоду були обумовлені двома основними факторами: активі-
зацією продажів на зовнішніх ринках завдяки сприятливій товарній 
і ціновій кон'юнктурі та забезпеченістю ключових виробників га-
лузі відносно дешевим природним газом. Унаслідок цього у 2011 р. 
підприємствам базової хімії вдалося вийти на позитивний рівень  
рентабельності операційної діяльності та вдвічі скоротити від’єм-
ний фінансовий результат до оподаткування (табл. ІІІ.39).  

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 залишилося декілька стратегічних 
активів (ПрАТ «Кримський ТИТАН», ПАТ «Кримський содовий за-
вод», ПАТ «Бром»), через що було втрачено ряд імпортозаміщу- 
ючих та експортоорієнтованих виробництв. Унаслідок активних 
військових дій на території Донбасу було пошкоджено виробничу 
інфраструктуру окремих підприємств (Донецький казенний завод 
хімічних виробів), значна частина підприємств (зокрема Горлівське 
ПАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Стаханівський завод технічного  
вуглецю») залишилася на непідконтрольній уряду України терито-
рії, через що виробничий потенціал хімічної галузі регіону суттєво 
скоротився; ряд хімічних підприємств у зоні АТО призупинило ви-
робничий процес через загрози техногенного характеру (зокрема, 
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ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот»); чималого руйнування 
зазнала енергетична і транспортна інфраструктура галузі. 

 
Таблиця ІІІ.39 

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

Показник 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 
2015/

2014,%
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 виро-
бників промислової 
продукції, % 113,5 124,7 107,3 98.7 126,0 149,2 - 
5. Обсяг експорту 
хімічної продук-
ції**, млн дол.  3479,3 5390,3 5058,9 4327,3 3054,1 2130,8 69,8 
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 території АР Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО.  

** Разом із фармацевтичною продукцією. 
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Фінансові результати діяльності хімічного сектору засвід-
чили, що накопичення великих збитків його суб’єктами тривало і в 
2015 р. Але з урахуванням певного зниження збитковості операцій-
ної діяльності можна стверджувати, що зростання абсолютних зна-
чень від’ємного фінансового результату обумовлене передусім не-
продуктивними витратами на утримання непрацюючих вироб-
ництв. 

Перші наявні підсумки 2016 р. є дещо суперечливими. Обсяг 
нових замовлень на виробництво хімічної продукції у І півріччі 
2016 р. зріс на 33,6% порівняно з відповідним періодом минулого 
року, а індекс промислової продукції в 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 свід-
чать про їх скорочення майже на 10% порівняно з аналогічним по-
казником 2015 р., причому найбільшого падіння зазнала основна хі-
мічна продукція – добрива й азотні сполуки (на 13,6%).  

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

Підсумки І півріччя 2016 р. продемонстрували подальше по- 
глиблення дисбалансу зовнішньої торгівлі через падіння обсягів ек-
спорту 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 това-
рами варто виділити зростаючі темпи падіння зовнішньоторговель-
ного обороту, поглиблення сировинної та напівсировинної спрямо-
ваності експорту, збереження орієнтації імпорту на продукцію із се-
реднім 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 макро-
економічними і галузевими проблемами, так і чинниками ситуатив-
ного характеру. Подальші намагання основних гравців зберегти 
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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 промисловості та її суб’єктів з урахуванням їх поточного 
потенціалу та успішної світової практики неоіндустріального роз-
витку. 

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

1)  реіндустріалізація, тобто техніко-технологічна модерніза-
ція традиційних багатотоннажних виробництв базової хімії для 
підвищення їх ресурсоефективності та відновлення рентабельності 
продуктових ланцюгів на їх основі. Її успішне здійснення відно-
вить зруйновані елементи виробничого, трудового, науково-техно-
логічного потенціалу, активізує інноваційне середовище, сформує 
позитивний 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 хі-
мічної промисловості має відбуватися у послідовно-паралельний 
спосіб, який не потребує концентрації надвеликих ресурсів в обме-
жений проміжок часу і дозволяє здійснювати ступеневе фінансу-
вання в міру виконання попередніх етапів. 

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

 
ІІІ.2.5.3. Машинобудування 
 
Машинобудівний комплекс України включає понад 20 галу-

зей, 58 підгалузей, у яких працює 11267 підприємств (146 великих, 
1834 середніх, 9287 малих), на яких зайнято близько 1,5 млн пра- 
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цівників. 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 розви-
ток національної економіки, слід відзначити, що його частка у  
структурі промисловості України впродовж останніх трьох років 
зменшується (2013 р. − 8,6%, 2014 р. − 7,2, 2015 р. − 6,5%). Така 
тенденція є негативною, оскільки машинобудування виступає осно-
вою економічного розвитку держави, тому що ця галузь забезпечує 
засобами виробництва інші галузі економіки (паливну, агропроми-
слову, будівельну), тим самим сприяє оновленню та накопиченню 
капіталу. Саме машинобудуванню в сучасних умовах належить  
важлива роль у прискоренні науково-технічного прогресу.  

До основних проблем розвитку підприємств машинобудів-
ного комплексу України можна віднести такі: 

1. Застарілі основні виробничі фонди. Аналіз основних засо-
бів підприємств машинобудування свідчить, що рівень зносу об- 
ладнання на більшості підприємств становить близько 70%, а у ви-
робництві транспортного устаткування перевищує 72%. Застарілі 
виробничі потужності багатьох підприємств не дозволяють напов-
нити внутрішній ринок і задовольнити попит товарами національ-
ного виробництва. 

2. Брак обігових коштів у підприємств. Недостатня кількість
високоліквідних коштів призводить до того, що підприємства не 
можуть розрахуватися з контрагентами, тобто втрачають плато-
спроможність, що знижує їх конкурентоспроможність. За останні  
5 років кількість збиткових підприємств промисловості перевищує 
30% від загальної кількості збиткових підприємств України. Рента-
бельність виробництва становить від’ємне значення. Відтак, маши-
нобудування перетворилося на одну з найменш рентабельних галу- 

1 Лебедев П. Машинобудування України: галузь і поточні тенденції 
[Електронний ресурс] / П. Лебедев. – Режим доступу: http:// fb.ru/artiile/ 
247928/masninostroenie ukrainyi-otrasle-i-tekuschie-tendensii. 
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зей промисловості. У зв'язку з цим інвестори стали обережнішими  
і стали менше фінансувати підприємства. 

3. Низький рівень інноваційної активності українських під- 
приємств, їх низька інвестиційна привабливість. Кількість іннова-
цій на промислових підприємствах порівняно з розвиненими краї-
нами залишається занадто малою. Фінансування інноваційної дія-
льності галузі відбувається переважно за рахунок власних 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 технології, 
що спричиняє зростання ресурсоємності продукції та перешкоджає 
скороченню витрат виробництва і випуску інноваційної продукції в 
інших галузях економіки. 

5. Недостатня кількість кваліфікованих робітників. При низь-
кому рівні оплати праці молоді фахівці не мають бажання працю-
вати в цій сфері, а переважна більшість працівників із досвідом ма-
ють пенсійний вік. Втрачаючи кваліфікованих фахівців, які звільня-
ються або виходять на пенсію, машинобудівні підприємства не мо-
жуть підготувати їм гідну заміну, що має своє відображення в низь-
кій якості виконання роботи. 

6. Експорт продукції переважно до РФ, менше до інших країн 
СНД. Експорт України в галузі машинобудування є недиверсифіко-
ваним і надходить більшою мірою на російський ринок. 

Особливою складовою сталого функціонування сучасного 
машинобудівного підприємства виступає реалізація інноваційної 
моделі його розвитку, яка для більшості вітчизняних підприємств 
машинобудування є єдиним конструктивним варіантом, здатним за-
безпечити оновлення виробничих технологій та асортименту про-
дукції, а також сприяти створенню умов для максимального вико-
ристання їх інтелектуального потенціалу. 

Забезпечити перехід до сталого розвитку та реалізувати інно-
ваційну модель у машинобудівному комплексі можна за рахунок: 

активізації інноваційної діяльності та формування єдиного 
інноваційного середовища; 
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створення принципово нових технологій проривного харак-
теру, запровадження виробництва високотехнологічних зразків ма-
шинобудівної продукції; 

генерування потоку нових знань і розширення трансферу  
технологій; 

розвитку науково-виробничої інфраструктури і технологічної 
бази підприємств машинобудування; 

підвищення рівня компетенції працівників й удосконалення 
системи підготовки кадрів; 

перерозподілу та зниження рівня інноваційних ризиків шля-
хом зростання рівня спеціалізації і неподільності процесу розробки 
інновацій тощо. 

Вирішальне значення для практичної значимості й ефектив-
ності даного  підходу має цілеспрямована державна підтримка про-
цесів розвитку підприємств машинобудування. 

ІІІ.2.5.4. Енергетика та вугільна промисловість 

Основними енергетичними виробниками в Україні є підпри-
ємства вугільної промисловості, електроенергетики, нафтогазової 
промисловості (табл. ІІІ.40). Відносно вугілля та електроенергії Ук-
раїна є самодостатньою державою. Газ і нафта частково видобува-
ються в Україні, частково купуються за кордоном. Розглянемо стан 
і перспективи вирішення енергетичної проблеми в Україні з позиції 
сьогоднішньої ситуації. 

Отже, відбулася суттєва зміна структури споживання первин-
них енергетичних ресурсів (ПЕР). У 2013 р. відносно 1990 р. спо-
живання склало: нафти – 16,0%; природного газу – 36,7; вугілля – 
43,9; електроенергії АЕС – 109,3; електроенергії 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 спожи-
вання нафти, природного газу та вугілля.  

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

млн т нафтового еквіваленту 

Рік 
Спожи-
вання 
нафти 

Спожи-
вання при-
родного 
газу 

Спожи-
вання ву-
гілля 

Спожи-
вання  

електрики 
АЕС 

Спожи-
вання  

електрики 
ГЕС 

Загальне 
спожи-

вання 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 постачальни-

ками вугільної продукції як сировини для виробництва коксу та па-
лива для виробництва електроенергії є підприємства Донбасу. Їх  
частка в загальному обсязі видобутку вугілля останніми роками ста-
новила понад 95%, у тому числі Донецької області – 40, Лугансь-
кої – 35 і Дніпропетровської – 20%; близько 5% видобувається у 
Львівсько-Волинському басейні. 

Загалом у 2015 р. українські шахти видобули 39,8 млн т ву-
гілля, 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 Донецькій і Луганській об-
ластях показники склали 14,4 млн т (на 44,9% менше показника по-
переднього року) і 4,3 млн т (на 75,8% менше 2014 р.)1. 

У табл. ІІІ.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% [Елек-

тронний 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. 
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Таблиця ІІІ.41 
Видобуток вугілля в Україні у 2012-2016 рр., млн т 

Показник 2012  2013  2014 2015  
6 місяців

2016  
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 виробничу 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 руйну-
вань комплексів поверхні, ряд шахт затоплено; пошкоджено проми-
слову інфраструктуру вугледобувних підприємств.  

Згідно з попередніми даними до кінця  2016 р. має спостері-
гатися тенденція скорочення обсягу видобутку вугілля на 9,4% по-
рівняно з 2015 р., обсягу готової вугільної продукції – на 8,2, то- 
варної вугільної продукції – на 8,1, реалізованої вугільної продук-
ції – на 9,5%. При цьому загальний обсяг залишку вугілля на скла-
дах вугледобувних і вуглепереробних підприємств, підпорядкова-
них Міністерству, зростатиме на 4,4%, а готового до відванта-
ження – на 4,7%. Рівень збитковості вуглевидобутку складатиме 
70,6%, що на 3,7% більше порівняно з 2015 р. Собівартість 1 т то- 
варної вугільної продукції перевищить ціну у 3,4 раза. Частка ви-
трат на збут 1 т товарної вугільної продукції становитиме 0,5%.  

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

Украина в 2013 году сократила добычу угля на 3% [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: 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]. – Режим 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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Вугледобувні підприємства на території, непідконтрольній 
українській владі, поставлені в умови «самовиживання», що є згуб-
ними для них, особливо для збиткових підприємств державного  
сектору. 

З урахуванням загального стану вугільної промисловості слід 
ставити завдання не простого її відтворення у форматі, що склався 
в минулому, а радикальної організаційно-економічної та техніко- 
технологічної модернізації з орієнтацією на досягнення беззбитко-
вості галузі. 

Відбудова зруйнованих, пошкоджених шахт потребує пев-
ного часу і значних коштів. Орієнтація на використання новітніх  
техніко-технологічних рішень істотно збільшує вартість відновлю-
вальних робіт. Тому цей підхід може стати доцільним лише для най-
більш потужних перспективних шахт. Відновлювати ж шахти най-
менш продуктивні й безперспективні щодо їх рентабельності може 
взагалі виявитися недоцільним. Вирішення цієї проблеми має бути 
економічно обґрунтованим і соціально виваженим. 

Електроенергетика. Паливно-енергетичний комплекс Укра-
їни складають об’єкти електрогенерації (атомні, гідравлічні й теп-
лові електростанції) та видобутку палива (переважно вугільні 
шахти). Головними є дві корпорації: Державна національна атомна 
енергогенеруюча компанія (НАЕК Енергоатом) і приватна вертика-
льно інтегрована енергетична компанія ДТЕК, якій належать най-
більш потужні генеруючі, енергопередавальні та розподільні ком-
панії в Україні, а також 29 шахт, що до недавнього часу забезпечу-
вали 46% національного видобутку вугілля (левову частку обсягу 
твердого палива).  

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

                                                   
1 Производство электроэнергии в Украине за 12 месяцев 2015 г. упало 

на 13.6% [Електронний 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% [Еле-
ктронний 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://econom-
ics.unian.ua/ energetics/740559-virobnitstvo-elektroenergiji-v-ukrajin i-v-2012-
rotsi-zroslo-na-22-do-198-mlrd-kvt-god.html. 
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Таблиця ІІІ.42 
Виробництво електроенергії в Україні у 2015-2016 рр.,  

млрд кВт·год. 

Показник 2015
6 місяців 

2016  
Україна 157,3 76,5
Зокрема АЕС 87,6 40,2
ТЕС і ТЕЦ 55,2 26,8
ГЕС і ГАЕС 6,8 5,1
Інші 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 виробництва електроенергії на АЕС 
суттєво не змінились (-0,9%), у той час як виробництво на підпри-
ємствах теплової генерації знизилося на 27,7%, що є наслідком 
збройного протистояння у Донецькій та Луганській областях. 

За результатами І півріччя 2016 р. тенденція падіння вироб-
ництва електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого 
року дещо уповільнилась (-5,7%), а структура виробництва суттєво 
змінилась. Так, на 9,5% знизилося виробництво електроенергії на 
АЕС, що певним чином пов’язано з плановими ремонтами на реак-
торах. При цьому падіння виробництва на ТЕС уповільнилось до 
8,1%, а виробництво електроенергії ГЕС зросло на 40,1%. 

ІІІ.2.6. Виробнича та екологічна безпека у промисловості 

Умови праці − це складне об'єктивне суспільне явище, що  
формується у процесі праці під впливом взаємопов'язаних чинників 
соціально-економічного, техніко-організаційного і природно-при-
родничого характеру, впливає на здоров'я, працездатність людини, 
ставлення до праці та ступінь задоволеності працею, ефективність 
праці й інші економічні результати виробництва, а також на рівень 

Производство электроэнергии в Украине за 6 месяцев 2016 г. сократи-
лось 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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життя та всебічний розвиток людини як основної ланки соціального 
і трудового потенціалу. 

Забезпечення безпечних умов праці, збереження здоров’я 
працюючих, зниження виробничого травматизму мають бути най-
важливішими складовими розвитку трудового потенціалу та пріо-
ритетними компонентами соціальної політики держави. 

Право на належні, безпечні та здорові умови праці та заробіт-
ну плату, не нижчу від визначеної законом, закріплено ст. 43 Кон-
ституції України. Приєднавшись до Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні та культурні права 1966 року1 (ратифікація пакту 
19.10.1973 р.), Україна визнала право кожного на справедливі та 
сприятливі умови праці, включаючи умови роботи, що відповіда-
ють вимогам безпеки та гігієни (ст. 7 п. b). Для реалізації права  
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психіч-
ного її здоров’я (ст. 12 п.1) держава повинна вжити заходів, одним 
з яких є поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища  
і гігієни праці у промисловості (ст. 12 п. 2 пп. b).  

Окрім того, Україна ратифікувала Конвенції Міжнародної ор-
ганізації праці, чим зобов’язала себе розробити й удосконалювати 
національну політику в галузі безпеки та гігієни праці, розвивати 
національну систему безпеки та гігієни праці, реалізувати націона-
льну програму з безпеки та гігієни праці. 

Водночас офіційна статистика свідчить про проблеми у сфері 
охорони праці. Так, у 2016 р. зареєстровано 5 815 чол., потерпілих 
від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на  
1 робочий день і більше, та від нещасних випадків зі смертельним 
наслідком. 

Кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом,  
становила 4 287 (потерпілих 4 429 чол.), у тому числі зі смертель-
ним наслідком − 340 випадків (потерпілих 357 чол.).2  

Втрати внаслідок нещасних випадків, пов’язаних чи не 
пов’язаних із виробництвом, мають також економічну оцінку, яка 

                                                   
1 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 
995_042.  

2 Травматизм на виробництві у 2016 р. [Електронний ресурс]: стат. бюл. 
– К., 2017. – 105 с. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/ 
kat_u/publzdorov_u.htm.  
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складається з оцінки невідпрацьованого робочого часу через втрату 
працездатності (тимчасової або постійної); витрат підприємств (ви-
плати потерпілим, оплата листків непрацездатності, штрафні санк-
ції, вартість зіпсованого устаткування), а також витрат Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробництві  
(з 1 серпня 2017 р. Фонд соціального страхування України).  

За даними статистики у 2016 р. кількість днів непрацездатно-
сті потерпілих становила 247 640 днів, або 31,5 дня у розрахунку на 
1000 працюючих. Витрати підприємств, зумовлені нещасними ви-
падками, оцінено у 2016 р. у 15 млн грн, і це без урахування страхо-
вих внесків до Фонду соціального страхування.  

У процесі дослідження проблем охорони праці, умов та без-
пеки трудової діяльності в контексті збереження трудового потен-
ціалу доцільно враховувати наслідки всіх нещасних випадків − як 
пов’язаних із виробництвом, так і не пов’язаних, оскільки негативні 
наслідки будь-яких нещасних випадків погіршують якісні характе-
ристики трудового потенціалу. 

На особливу увагу заслуговує проблема забезпечення безпеки 
та гігієни праці у промисловості, оскільки серед найманих праців-
ників кожен четвертий (24,6% за даними 2016 р.) працює у промис-
ловості.   

У промисловому виробництві домінують третій і четвертий 
технологічні уклади, частка яких становить 95%. Основу цих укла-
дів становлять металургійна, хімічна, легка промисловість, па- 
ливно-енергетичний комплекс, більшість галузей машинобуду-
вання, характерною особливістю яких є наявність шкідливих і не-
безпечних умов праці, де зайнято понад 35% від облікової кількості 
працюючих.  

За даними Державної служби статистики стан зносу основних 
засобів у промисловості наблизився до 70%, у переробній промис-
ловості − 76,4, добувній – 54,6% 1. Висока частка використання за-
старілих технологій та устаткування, низькі темпи створення робо- 
чих місць у високотехнологічних галузях, велика частка неформа-
льної економіки та неформальної зайнятості ускладнилися новими 

1 Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльно-
сті (КВЕД-2010) за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ nsoz/ nsoz16_u.htm. 
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викликами для вирішення проблем охорони праці на підприємствах 
промисловості.  

Однією з причин негативної ситуації у сфері охорони праці є 
те, що існуюча система пільг та компенсацій економічно не спону-
кає керівників поліпшувати умови праці. У першу чергу це відбува-
ється через відсутність залежності зменшення витрат на пільги та 
компенсації від обсягів коштів, вкладених роботодавцем у безпеку 
та здоров’я працівників. Слабким місцем у системі охорони праці є 
атестація робочих місць за умовами праці.  

Традиційні підходи та механізми вирішення вказаних і бага-
тьох інших проблем у сфері охорони праці можуть пом’якшити си-
туацію, проте навряд чи здатні кардинально змінити її на краще. Це 
обумовлює необхідність дослідження можливостей поліпшення 
умов та безпеки праці у промисловості як ключового пріоритету  
гідної праці. 

 
 

ІІІ.2.6.1. Умови праці на підприємствах промисловості 
 

Умови праці − це сукупність чинників виробничого середо-
вища, що впливають на функціональний стан організму працю- 
ючих, їх здоров'я і працездатність у процесі праці. Вони визнача-
ються устаткуванням, технологією, предметами і продуктами праці, 
системою захисту робітників, обслуговуванням робочих місць  
і зовнішніми чинниками, які залежать від стану виробничих примі-
щень та виробничого середовища. Таким чином, виходячи з харак-
теру виконуваних робіт, умови праці є специфічними як для кож-
ного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця. 

В Україні державним статистичним спостереженням «Умови 
праці на підприємствах» охоплені юридичні особи та їх відокрем-
лені підрозділи, що використовують найману працю і здійснюють 
економічну діяльність, до якої, зокрема, віднесено добувну та пере-
робну промисловість. 

Обстеження підприємств з питань умов праці здійснюється 
раз на два роки за формою № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови 
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами 
праці».  
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Оцінку стану умов праці виконують на підставі результатів 
проведеної атестації робочих місць за умовами праці (санітарно- 
гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудо-
вого процесу), результати якої відображають у картах умов праці 
робочих місць. 

Програма державного статистичного спостереження з питань 
умов праці та методологія визначення показників розроблені з ура-
хуванням вимог національної законодавчо-нормативної бази у цій 
сфері, зокрема Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна 
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості тру-
дового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 08.04.2014 р. № 248. 

Показники, що характеризують стан умов праці:  
кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам, за окремими видами економічної ді-
яльності та регіонами; 

кількість працівників, які працюють під впливом переви-
щення гранично допустимих рівнів чи концентрацій (шкідливих  
хімічних речовин; пилу переважно фіброгенної дії; вібрації; шуму, 
інфразвуку, ультразвуку; температури зовнішнього повітря або ат-
мосферного тиску; важкості праці; робочої пози; напруженості 
праці); 

кількість працівників, які отримують пільги чи компенсації за 
роботу зі шкідливими умовами праці. 

Працівники, які працюють в умовах, що не відповідають са-
нітарно-гігієнічним нормам, ураховуються по кожному шкідливому 
виробничому фактору незалежно від їх кількості, що припадає на 
одного працівника. Водночас у загальну кількість зайнятих у не-
сприятливих умовах кожен працівник ураховується тільки один раз.  

Кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами, в цілому в Україні зменшилася у 2015 р. на 149 тис. чол., 
або на 12,6%, порівняно з 2013 р. У Донецькій та Луганській облас-
тях скорочення кількості працівників, зайнятих на роботах зі шкід-
ливими умовами, становило 128 та 96,3 тис. чол. відповідно, що  
відбулося внаслідок втрати значної частини промислового потенці-
алу Донбасу (табл. ІІІ.43).  
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Таблиця ІІІ.43 
Динаміка кількості працівників, зайнятих на роботах  

зі шкідливими умовами праці (станом на 31 грудня), тис. чол. 

Регіон 2005 2007 2009 2011 2013 2015 ⃰
2015/2013 
тис. 
чол. 

% 

Україна  1598,5 1512,1 1309,4 1283,3 1189,5 1040,5 -149,0 87,4
Донецька об-
ласть 357,3 343,7 286,2 285,5 263,5 135,5 -128,0 51,4
Луганська 
область 168,7 159,6 145,5 142,1 126,3 30,0 -96,3 23,8
АР Крим 36,1 34,5 30,8 29,8 27,1 … … … 
м. Севасто-
поль  6,4 7,2 5,9 5,6 5,3 … … … 

⃰ Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО. 

 
Різке скорочення кількості працівників, зайнятих на роботах 

зі шкідливими умовами, у Донецькій та Луганській областях у 2014-
2015 рр. обумовлене тим, що статистичні оцінки були доступні 
лише на підприємствах на підконтрольній українській владі терито-
рії.  

Особливості статистичного обліку показників щодо умов 
праці у 2015 р. полягають у їх співставленні з аналогічними показ-
никами за 2013 р. Так, у 2015 р. у Донецькій області кількість пра-
цюючих у шкідливих умовах праці становила 51,4% від їх кількості 
у попередньому періоді спостережень (2013 р.), у Луганській обла-
сті – лише 23,8%. 

Аналіз динаміки кількості працівників, які працюють в умо-
вах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, за період з 
2005 по 2015 р. дозволяє відзначити тенденцію зменшення кількості 
таких працівників у 1,5 раза при зростанні питомої ваги цієї катего-
рії в загальній кількості штатних працівників (рис. ІІІ.15).  

Більш ніж третина (35-36%) від облікової кількості штатних 
працівників за всіма видами економічної діяльності становлять  
зайняті у шкідливих умовах на підприємствах промисловості. 

Розподіл працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці, за окремими видами економічної діяльності свід-
чить, що понад 75% − це працівники промисловості. Так, питома 
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вага працівників промисловості від загальної кількості працівників, 
зайнятих у шкідливих умовах, у 2009 р. становила 76,1%, у  
2011 р. – 77,2; у 2013 р. – 77,4; у 2015 р. – 64,5%.  

 

 
Рис. ІІІ.15. Динаміка кількості працівників, які працюють в умо-

вах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 
 

Різке зниження цього показника у 2015 р. порівняно з попе- 
редніми роками не відображає реального поліпшення умов праці у 
промисловості, а є наслідком інших процесів, зокрема втрати час-
тини промислового потенціалу на окупованій території Донбасу. 

Динаміку кількості зайнятих на роботах зі шкідливими умо-
вами праці у промисловості наведено у табл. ІІІ.44.  

Скорочення кількості працівників промисловості, зайнятих 
на роботах зі шкідливими умовами праці, у 1,5 раза за період 2009-
2015 рр. не позначилося зниженням їх питомої ваги в обліковій  
кількості штатних працівників, яка залишається достатньо високою 
і становить 35,3% у 2015 р.  
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За окремими видами промислової діяльності питома вага пра-
цюючих у шкідливих умовах майже вдвічі перевищує середній по-
казник у промисловості, зокрема: добувна промисловість − 68,7%, 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – 58,5, металур-
гійне виробництво – 57,7% до облікової кількості  штатних праців-
ників. Найвище значення цього показника та безперервна тенденція 
до його зростання з 77,2% у 2009 р. до 82% у 2015 р. спостерігається 
у вугільній галузі, що відбувається при значному скороченні  
(у 2,8 раза, або на 142,9 тис. чол.) кількості працівників на підпри-
ємствах з видобутку кам’яного та бурого вугілля. 

У металургійному виробництві за період 2009-2015 рр. кіль-
кість працюючих у шкідливих умовах скоротилася в 1,4 раза (абсо-
лютне скорочення на 53,2 тис. чол.), а їх питома вага у 2015 р.  
зросла з 51,7 до 57,7%  

В умовах, що не відповідають санітарно-технічним нормам, 
зайнята третина  працівників переробної промисловості. Дані 
табл. ІІІ.44 свідчать, що за 2009-2013 рр. сформувалася тенденція 
зменшення кількості та питомої ваги зайнятих у шкідливих умовах 
праці як загалом по промисловості, так і в більшості виробництв пе-
реробної промисловості (за винятком коксохімічного виробництва). 
Проте згідно з даними спостережень за 2015 р. скорочення кількості 
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці у промисловості 
не призвело до зменшення їх питомої ваги в обліковій кількості 
штатних працівників. 

Структура працюючих в Україні характеризується вагомою 
часткою працюючих жінок. Так, за всіма видами економічної діяль-
ності у 2015 р. питома вага штатних працівників − жінок становила 
56,1%, у промисловості – 38,1, у тому числі у добувній − 25,4, пере-
робній – 41,2%.   

Кількість жінок, які працюють в умовах, що не відповідають 
санітарно-гігієнічним нормам, скоротилася у 1,5 раза за період з 
2005 по 2013 р. (табл. ІІІ.45). Проте у 2015 р. відбулося збільшення 
кількості жінок, які працюють у шкідливих умовах, у 1,2 раза по- 
рівняно з попереднім роком.  

Оскільки питома вага жінок у загальній кількості працюючих 
за всіма видами економічної діяльності становить 56,1% (у промис-
ловості − 38,3%), а третина від загальної кількості зайнятих у шкід- 
 



Розділ ІІІ 

322 

Таблиця ІІІ.45 
Розподіл за статтю працівників, які працюють в умовах,  
що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 1 

Показник 2005 2007 2009 2011 2013 2015 
Чоловіки  

Усього за всіма 
видами економіч-
ної діяльності, 
тис. чол. 1214,0 1156,5 1013,4 1000,5 934,1 727,9 
% до облікової кі-
лькості штатних 
працівників відпо-
відної статі  н/д н/д 35,2 36,1 36,8 34,4 
% до облікової кі-
лькості штатних 
працівників, зай-
нятих у відповід-
них умовах 76,0 76,5 77,4 78,0 78,7 70,0 

Жінки 
Усього за всіма 
видами економіч-
ної діяльності, 
тис. чол. 384,5 355,6 296,0 282,8 252,6 312,6 
% до облікової кі-
лькості штатних 
працівників відпо-
відної статі  н/д н/д 16,2 17,0 17,1 16,6 
% до облікової кі-
лькості штатних 
працівників, зай-
нятих у відповід-
них умовах 24,0 23,5 22,6 22,0 21,3 30,0

1 Складено за джерелами: 
Умови праці найманих працівників у 2015 р. [Електронний ресурс]: стат. 

бюл. – К.: Державна служба статистики, 2016. – 33 с. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm. 

Стан умов праці найманих працівників у 2013 році [Електронний ресурс]: 
стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2014. – 24 с. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_syp_bl.htm.  

Стан умов праці найманих працівників у 2011 році [Електронний ресурс]: 
стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2012. – 27 с. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_syp_bl.htm.  

Стан умов праці найманих працівників у 2009 році [Електронний ресурс]: 
стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2010. – 25 с. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_syp_bl.htm. 
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ливих умовах – це працюючі жінки, вкрай актуальним стає вирі-
шення проблеми збереження трудового потенціалу країни, що по- 
требує розроблення та введення в дію гендерної політики щодо по-
ліпшення стану безпеки та гігієни праці в галузях підвищеного ри-
зику, у першу чергу − у промисловості. 

 
 
ІІІ.2.6.2. Фактори впливу та ризики на робочому місці  

 

Формування в Україні системи управління безпекою та гігіє-
ною праці на основі ризикоорієнтованого підходу потребує ретель-
ного аналізу впливу шкідливих факторів на працюючих та оцінки 
ступеня ризику настання нещасних випадків на виробництві.  

Санітарно-гігієнічні умови формуються під впливом на лю-
дину навколишнього середовища (шкідливі хімічні речовини, запо-
рошене повітря, вібрація, освітлення, рівень шуму, інфразвук, уль-
тразвук, електромагнітне поле, лазерне, іонізуюче, ультрафіолетове 
випромінювання, мікроклімат, мікроорганізми, біологічні чин-
ники). Приведення цих чинників у відповідність до сучасних норм, 
нормативів і стандартів є передумовою нормальної працездатності 
людини. 

У табл. ІІІ.46 наведено дані щодо динаміки кількості праців-
ників, зайнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів за 
шкідливими факторами, протягом 2009-2015 рр. за всіма видами 
економічної діяльності й окремо у промисловості.  

Оскільки виробничі умови праці розглядаються з точки зору 
їх впливу на організм працюючого, оцінка їх фактичного стану має 
ґрунтуватися на врахуванні наслідків такого впливу на здоров'я лю-
дини. При цьому дуже важливо врахувати все різноманіття чинни-
ків, що формують умови праці. 

Для оцінки впливу шкідливих факторів використано не абсо-
лютні кількісні показники, а відносні показники питомої ваги за-
йнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідли-
вими факторами, оскільки саме вони характеризують зміни рівня 
ризику на робочих місцях. Проте не за всіма шкідливими факторами 
можна дослідити динаміку питомої ваги працівників, які наража-
ються на дію шкідливих факторів, оскільки у статистичних бюлете-
нях за 2009-2013 рр. та 2015 р. існують певні відмінності.  
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Аналіз впливу окремих шкідливих факторів дозволяє ствер-
джувати, що питома вага працівників промисловості, зайнятих в 
умовах перевищення гранично допустимих рівнів під дією біоло- 
гічних факторів, іонізації повітря, іонізуючого випромінювання та 
барометричного тиску, не перевищує 1% по кожному фактору.  

Найбільш вагомим шкідливим фактором, на який наража-
ється понад 20% працюючих у промисловості, є виробничий шум, 
ультразвук, інфразвук. Шум як один із найпоширеніших чинників 
виробничого середовища характеризується силою (рівнем) звуку, 
що визначається в децибелах (дБ), частотою в герцах (Гц) та інтер-
валом частот в октавах. При цьому рівень інтенсивності звуку ви-
кликає у людини різні відчуття. Так, при 50-60 дБ виникає відчуття 
спокою і комфорту, при 60-80 − лише відчуття зручності, шум в  
90 дБ – цілком прийнятний, 100 дБ − відчуття галасливості, 110 дБ − 
дискомфорт, 120 дБ − відчуття тривоги, 130 дБ − болісне відчуття. 
Найбільший вплив мають високочастотні звуки навіть при однако-
вій силі (рівні). Шкідлива дія шуму позначається на нервовій  
і серцево-судинній системах, роботі органів травлення, підвищує 
кров'яний тиск, притупляє увагу та призводить до швидкого стом-
лення. 

За окремими видами промислового виробництва спостеріга-
ється багаторазове перевищення середнього значення цього показ-
ника в середньому за всіма видами економічної діяльності. Так, за 
даними 2015 р. у добувній промисловості цей фактор впливає на 
44,2% до облікової кількості працюючих, у видобутку кам’яного та 
бурого вугілля – на 52,8%.  

У переробній промисловості середнє значення показника ста-
новить 17,4%, металургії − 39,8, виробництві коксу та продуктів  
нафтопереробки – 31,0, виробництві меблів − 21,1, у виробництві 
хімічних речовин та хімічної продукції − 20,7% 1 . 

В умовах перевищення гігієнічних нормативів за фактором 
«мікроклімат» зайнято 10,2%  від облікової кількості працюючих за 
всіма видами економічної діяльності. Цей показник у середньому 
по промисловості становить 16,8% із диференціацією по добувній 

                                                   
1 Умови праці найманих працівників у 2015 р. [Електронний ресурс]: 

стат. бюл. – Київ: Державна служба статистики, 2016. – 33 с. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm 
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(33,5%) та переробній (14,0%) промисловості. Найбільша кількість 
працівників, які наражаються на дію цього фактора, зайнято у мета-
лургійному виробництві – 35,7% до облікової кількості штатних 
працівників, у видобутку вугілля – 34,7, виробництві коксу та про-
дуктів нафтопереробки – 21,4, виробництві хімічних речовин та хі-
мічної продукції – 19,3%. 

Перевищення гігієнічних нормативів за хімічними факторами 
найбільше відбувається у виробництві коксу та продуктів нафтопе-
реробки (49,1% від облікової кількості працюючих), металургій-
ному виробництві (33,3%), видобутку вугілля (30,1%), виробництві 
хімічних речовин та хімічної продукції (22,4%).  

Кількісна та якісна оцінка сукупного впливу всіх чинників ви-
робничого середовища на працездатність, здоров'я і життєдіяль-
ність людини виражається у показнику важкості праці. Це поняття 
застосовне як до фізичної, так і до розумової праці. Під впливом 
умов праці формуються три основних функціональних стани орга-
нізму: нормальний, прикордонний (між нормою і патологією) і па-
тологічний. 

В умовах перевищення нормативів за факторами напружено-
сті та важкості праці зайнятий кожен третій працівник добувної 
промисловості та кожен десятий працівник переробної промисло-
вості, у вугільній промисловості − 44,4 та 47,0% від облікової кіль-
кості штатних працівників відповідно, у виробництві коксу – 
34,9 та 15,3%.  

Праця в умовах перевищення нормативів напруженості та 
важкості у практично здорових людей може сформувати реакції, ха-
рактерні для прикордонного стану організму. Погіршуються деякі 
показники фізіологічних функцій, а також функціональні показ-
ники у процесі виконання виробничих операцій, перш за все функ-
цій центральної нервової системи; подовжується відновлювальний 
період; дещо погіршуються виробничі техніко-економічні показ-
ники. Подібні негативні зрушення можуть бути порівняно швидко 
усунені при поліпшенні режимів праці та відпочинку. 

Несприятливі умови праці, які призводять до реакцій, харак-
терних для більш глибокого прикордонного (передпатологічного) 
стану у практично здорових людей, спричиняють погіршення фізі-
ологічних показників, зміну співвідношення періодів у динаміці 
працездатності та продуктивності праці, зниження  інших виробни- 
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чих показників. Саме в таких умовах підвищується рівень захворю-
ваності, з'являються типові виробничо обумовлені професійні за-
хворювання, збільшується кількість і тяжкість виробничих травм. 

Вібрація супроводжує багато виробничих процесів. Вона ви-
кликає захворювання суглобів, може порушити рухові рефлекси 
людини; характеризується частотою (Гц) і амплітудою (мм). Вібра-
ція неоднаково впливає на людину, за характером дії розрізняють 
місцеву та загальну вібрацію. Загальна вібрація викликає струс під-
логи, стін, місцева впливає на обмежену ділянку тіла. 

Перевищення гігієнічних нормативів за фактором «вібрація» 
(локальна, загальна) найбільш притаманне виробництву з видо- 
бутку вугілля, де дією цього чинника охоплено 15,7% від облікової 
кількості працівників, а також хімічного (5,0%) та металургійного 
(4,8%) виробництва. 

Невисока в цілому по промисловості питома вага працюючих 
в умовах із невідповідністю нормативам освітлення (1,6%) різко ди-
сонує з показниками по добувній промисловості (6,2%) та видо- 
бутку вугілля (14,4% від облікової кількості працівників). 

Графічне відображення питомої ваги працюючих в умовах пе-
ревищення гігієнічних нормативів наочно підтверджує вплив окре-
мих шкідливих факторів, який відчувають на собі працівники про-
мисловості у процесі трудової діяльності (рис. ІІІ.16). 

Організація проведення профілактичних заходів, спрямова-
них на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, за-
побігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захво-
рюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю праців-
ників покладається на служби охорони праці підприємства.  

Загальна кількість працівників служб охорони праці за всіма 
видами економічної діяльності протягом 2011-2015 рр. скоротилася 
на 1,5 тис. чол. У промисловості цей показник виявився значно  
більшим – 3,3 тис. чол. (рис. ІІІ.17).   

У регіональному аспекті у 2015 р. порівняно з 2013 р. відбу-
лося скорочення кількості працівників служб охорони праці у двох 
областях: Донецькій (-1,4 тис. чол.) та Луганській (-0,9 тис. чол.). 

Облікова кількість працівників служб охорони праці у розра-
хунку на 1 підприємство становить 1,2 чол. (у промисловості − 1,5) 
і не змінювалася протягом 2011-2015 рр. За окремими видами про-
мислової діяльності зросла кількість працівників служб охорони 
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праці на 1 підприємство, зокрема: у вугільній галузі − 6,9 чол. у 
2015 р. порівняно з 4,6 чол. у 2013 р.; виробництві коксу та нафто-
переробці − 6,2 проти 2,7; металургійному виробництві − 2,2 проти 
1,8 чол.  

Рис. ІІІ.16. Питома вага працівників, зайнятих в умовах  
перевищення гігієнічних нормативів, за шкідливими факторами  

у 2015 р., % 

Завдання і функції служб охорони праці підприємств, визна-
чені Законом України «Про охорону праці» та Типовим положен-
ням про службу охорони праці, передбачають перш за все опрацю-
вання ефективної системи управління охороною праці на підприєм-
стві та сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямі кож-
ного структурного підрозділу і кожного працівника. 
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Рис. ІІІ.17. Облікова кількість працівників служб охорони праці, 

тис. чол. 
 
На виконання своїх функцій служба охорони праці разом з ін-

шими підрозділами підприємства розробляє комплексні заходи для 
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого  
рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запо-
бігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, 
надання організаційно-методичної допомоги у виконанні заплано-
ваних заходів.  

Аналіз та оцінка  впливу шкідливих факторів і факторів ри-
зику у процесі трудової діяльності свідчать, що більшість зайнятих 
у шкідливих умовах праці у промисловості зазнають поєднаної дії 
декількох шкідливих чинників, що посилюється тяжкістю і напру-
женістю праці, значним психоемоційним навантаженням. Така си-
туація підтверджується результатами атестації робочих місць за 
умовами праці, яка проводиться один раз на п’ять років. Проте слід 
зазначити, що ця робота виконується не в повному обсязі, і згідно із 
статистичними даними за період 2011-2015 рр. атестацію проведено 
на 95,1% підприємств промисловості. Причинами не проведення 
атестації за умовами праці є організаційно-технічні та фінансові, а 
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також незацікавленість роботодавців у виявленні об’єктивної ситу-
ації.   

Несвоєчасне проведення атестації не лише стримує реаліза-
цію дієвих заходів щодо поліпшення безпеки та гігієни праці зайня-
тих на промислових виробництвах, але і зберігає існуючу систему 
пільг та компенсацій за умовами праці.  

ІІІ.2.6.3. Пільги та компенсації за роботу у шкідливих 
умовах  

Сучасний стан організації праці за відсутності наукових і про-
ектно-конструкторських розробок нових технологій, наявності не-
досконалого обладнання й управлінських рішень щодо безпечних 
умов праці не гарантує стовідсоткової безпеки працівникам. Тому 
на підприємствах для відшкодування впливу небезпечних і шкідли-
вих чинників виробництва на організм людини застосовується сис-
тема пільг і компенсацій. Так, робітники, які працюють в умовах, 
що не відповідають нормам безпеки і санітарним нормам, користу-
ються пільгами та отримують компенсацію. 

Оцінка стану охорони праці на підприємстві в цілому та його 
структурних підрозділах зокрема базується на аналізі даних атеста-
ції робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану цехів 
та відділів, результатах виконання комплексних планів поліпшення 
умов праці та санітарно-оздоровчих заходів, а також на динаміці по-
казників виробничого травматизму і професійних захворювань. 

Результати атестації за умовами праці є основою для вирі-
шення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших 
пільг та компенсацій, а також розробки і реалізації організаційних, 
технічних, економічних та соціальних заходів колективного дого-
вору щодо поліпшення умов трудової діяльності. 

Скорочення кількості працівників, яким встановлено пільги 
та компенсації за умовами праці, відбувалося у період з 2005 по 
2013 р. паралельно із скороченням кількості працівників, зайнятих 
на роботах зі шкідливими умовами. Проте протягом усього періоду 
спостережень кількість працівників, яким встановлено пільги та 
компенсації, перевищувала кількість працюючих у шкідливих умо-
вах у 1,14 раза, а у 2015 р. − в 1,44 раза. Зростання кількості пільго- 
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виків відбулося в усіх регіонах України за винятком Донецької та 
Луганської областей (табл. ІІІ.47).  

 
Таблиця ІІІ.47 

Динаміка кількості працівників, яким встановлено пільги  
та компенсації за роботу у шкідливих умовах,  

по регіонах, тис. чол. 1 

Регіон 2005 2007 2009 2011 2013 2015 
2015/2013 
тис. 
чол. 

% 

Україна  1803,6 1724,9 1488,9 1467,1 1341,0 1503,8 +162,8 112,1
Донецька  
область 380,0 370,1 309,0 299,1 283,4 158,7 -124,7 56,0
Луганська 
область 179,3 171,6 154,0 151,1 135,6 37,8 -97,8 27,9
АР Крим 42,3 43,5 39,1 36,1 31,3 … … … 
м. Севасто-
поль 6,4 7,8 6,4 6,4 5,8 … … … 

1 Складено за джерелом: Умови праці найманих працівників у 2015 р. 
[Електронний ресурс]: стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2016. – 
33 с. – Режим доступу: // https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm  

 
Незважаючи на те що скорочення кількості пільговиків за ра-

хунок Донецької та Луганської областей становило більш ніж  
222 тис. чол. і в статистичному обліку 2015 р. не враховані показ-
ники АР Крим та м. Севастополя, загальна кількість працівників, 
яким встановлено пільги та компенсації за умовами праці, зросла 
більш ніж на 162 тис. чол. 

Вражаючим є темп зростання кількості пільговиків по регіо-
нах у 2015 р. порівняно з 2013 р. У середньому в Україні кількість 
пільговиків зросла в 1,12 раза. При цьому в окремих регіонах зрос-
тання виявилося набагато більшим, зокрема: у Чернівецькій обла-
сті − у 3,6 раза; Закарпатській – у 2,4; Івано-Франківській – у 2,1; 
Чернігівській – у 2,0; Житомирській та Тернопільській − у 1,9 раза. 
У решті областей зростання становило від 1,2 (Дніпропетровська) 
до 1,8 раза (Кіровоградська, Львівська, Рівненська).1  

                                                   
1 Стан умов праці найманих працівників у 2013 році: стат. бюл. – К.: 

Державна служба статистики, 2014. – 24 с. 
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Показовим також є порівняння показників 2005 р. щодо кіль-
кості пільговиків за умовами праці з 2015 р. по регіонах. Лише  
у 5 областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Херсонсь-
кій, Чернігівській) кількість пільговиків за умовами праці у 2015 р. 
виявилася меншою, ніж у 2005 р. Решта областей та м. Київ демон-
струють зростання кількості працівників, яким встановлено пільги 
та компенсації за умовами праці у періоді 2005-2015 рр. 

Виявлену неузгодженість динаміки кількості працюючих у 
шкідливих умовах та кількості пільговиків за умовами праці можна 
пояснити результатами атестації робочих місць у 2015 р. Проте, як 
свідчать статистичні дані, атестацію у 2015 р. проведено лише на 
27,0% підприємств1. 

Аналіз та оцінка кількості працівників промисловості, яким 
встановлено пільги та компенсації за умовами праці, підтверджує 
загальну тенденцію скорочення кількості пільговиків (рис. ІІІ.18). 

Практично за весь період з 2005 по 2015 р. кількість праців-
ників промисловості, яким встановлено пільги та компенсації, пе-
ревищує кількість зайнятих у шкідливих умовах у промисловості в 
1,1 раза.  

Система пільг і компенсацій доповнює весь комплекс заходів 
щодо охорони праці, забезпечення безпечних і здорових умов праці 
на підприємстві. Ця система включає додаткові відпустки, скороче-
ний робочий час і робочі дні, пільгове пенсійне забезпечення, ліку-
вально-профілактичне харчування, певні доплати до заробітної 
плати. Додаткова відпустка від 6 до 36 днів має сприяти зняттю 
втоми організму внаслідок напруженої розумової та фізичної праці,  
виведенню з організму токсичних і шкідливих речовин, віднов-
ленню порушених функцій, а також ліквідації несприятливих фізіо-
логічних змін в органах людини. 

Доплата до заробітної плати визначається за специфічними 
умовами праці на робочих місцях і становить 4-24% тарифної ста-
вки. Вона використовується для зміцнення організму робітника  
і підвищення його опору дії шкідливих виробничих факторів за ра-

1 Умови праці найманих працівників у 2015 р. [Електронний ре-
сурс]: стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2016. – 33 с. – Режим 
доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm. 
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хунок поліпшення харчування та побутових умов. Це сприяє підви-
щенню опірності організму робітника до дії токсичних речовин, які 
можуть викликати порушення функції печінки, білкового і мінера-
льного обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних 
шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму 
людини, сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльно-
сті всіх систем життєзабезпечення людини. Відповідно до рекомен-
дацій Міністерства охорони здоров'я України проводиться безкош-
товна видача молока. 

 

 
Рис. ІІІ.18. Динаміка кількості працівників, яким встановлено 

хоча б один із видів пільг та компенсацій за роботу  
зі шкідливими умовами, тис. чол. 
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Лікувально-профілактичне харчування надається безкоштов-
но і є засобом підвищення опірності організму людини до впливу 
шкідливих виробничих факторів, зниження захворюваності та запо-
бігання передчасному стомленню людини. Ця пільга надається пра-
цівникам, зайнятим на роботах з особливо тяжкими умовами праці.  

Зниження пенсійного віку та стажу роботи скорочує трива-
лість впливу на робітника шкідливих виробничих факторів, забез-
печує раннє виведення з організму накопичених шкідливих речо-
вин, швидке відновлення нормальної діяльності всіх систем життє-
забезпечення людини. 

Пільгове пенсійне забезпечення гарантується робітникам, які 
працюють у шкідливих умовах і гарячих цехах, а також зайняті на 
роботах із тяжкими умовами праці. Воно передбачає надання пенсії 
до досягнення пенсійного віку і в більших розмірах. 

Із загальної кількості працівників, яким встановлено хоча б 
один із видів пільг та компенсацій за умовами праці, майже поло-
вина (50,7% у 2009 р. та 43,0% у 2015 р.) − це працівники, які мають 
право на пенсію за віком на пільгових умовах.  

Тенденцію скорочення кількості працівників, які мають право 
на пільгову пенсію, демонструють дані табл. ІІІ.48.  

Зменшення кількості працівників добувної та переробної про-
мисловості, які мають право на пенсії за Списком № 1 та Списком 
№ 2, обумовлене причинами, які мало пов’язані з реальним поліп-
шенням безпеки та гігієни праці. 

Скорочення кількості претендентів на пільгову пенсію за 
умовами праці спостерігається за всіма видами пенсій як у цілому в 
Україні, так і в промисловості зокрема. Виняток становить збіль-
шення майже втричі кількості працівників, які мають право на пен-
сію за вислугу років. Це обумовлено незначним зростанням показ-
ника у переробній промисловості, а також тим, що у 2015 р. права 
на пільгову пенсію за вислугу років набули 155,1 тис. працівників 
галузі «Охорона здоров’я».  

Основним завданням охорони праці на підприємствах є по-
ліпшення умов праці. При створенні умов, що відповідають нормам 
безпеки і виробничої санітарії, зникає необхідність витрат на пільги 
та компенсацію, підвищується продуктивність праці, що поліпшує 
психологічний клімат у колективі та матеріальне становище під- 
приємства. 



Промисловість України у 2016 р.: стан та перспективи розвитку 
 

335 

Таблиця ІІІ.48 
Пенсії за віком на пільгових умовах працівників окремих видів  

економічної діяльності станом на 31 грудня, тис. чол. 
Галузь промисловості 2009 2011 2013 2015 

За Списком №1 
Усього  318,1 317,8 296,2 169,8 
Промисловість  302,3 305,0 284,9 155,6 
Добувна промисловість 195,5 197,7 188,8 81,8 
Переробна промисловість  100,4 96,3 85,3 64,7 

За Списком №2 
Усього  311,2 300,4 263,6 223,5 
Промисловість  264,9 258,4 228,0 160,1 
Добувна промисловість 73,4 73,8 68,1 42,3 
Переробна промисловість  155,6 150,8 128,2 90,6 

Інші пенсії за віком на пільгових умовах 
Усього  49,7 46,2 36,7 33,6 
Промисловість  14,8 14,1 11,1 8,1 
Добувна промисловість 7,2 6,1 6,1 2,4 
Переробна промисловість  6,7 5,7 4,1 5,2 

За вислугу років 
Усього  75,7 78,7 73,2 219,3 
Промисловість  13,0 14,7 12,3 12,8 
Добувна промисловість 2,4 3,9 3,1 2,5 
Переробна промисловість  9,6 9,3 8,3 9,4 

 
Прогноз майбутнього розвитку процесу поліпшення умов 

праці здійснено на підставі гіпотези про збереження тенденції ско-
рочення кількості працюючих у шкідливих умовах та кількості пра-
цівників, які мають право на пільги і компенсації за умовами праці.  

Основна тенденція зміни показників за періоди 2000-2013 рр. 
(рис. ІІІ.19) та 2000-2015 рр. апроксимується різними трендами. Зо-
крема, кількість працюючих у шкідливих умовах відповідає законо-
мірностям зміни поліному другого порядку, а кількість працівників, 
які мають право на пільги, − логарифмічному. Визначені законо- 
мірності свідчать, що зниження кількості зайнятих у шкідливих 
умовах відбувається з більшою інтенсивністю, ніж кількість пра- 
цівників, яким встановлено хоча б один вид пільг та компенсацій за 
умовами праці, і в майбутньому можливе подальше поглиблення 
цього розриву за умови збереження виявлених тенденцій. Значення 
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показників статистичної апроксимації (коефіцієнти детермінації, 
відносної помилки апроксимації) свідчать про достовірність та 
об’єктивність визначених закономірностей.  

Рис. ІІІ.19. Динаміка характеристик умов праці за 2000-2013 рр. 

Розширення часового ряду із включенням даних за 2015 р. 
практично не впливає на характер основних тенденцій зміни показ-
ників (рис. ІІІ.20). 

Прогнозні оцінки, розраховані на підставі визначених залеж-
ностей, підтверджують подальше поглиблення розриву кількісних 
показників зайнятих у шкідливих умовах і кількості працівників, 
яким встановлено пільги та компенсації за умовами праці (табл. 
ІІІ.49). 
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Рис. ІІІ.20. Динаміка характеристик умов праці за 2000-2015 рр. 

 
 

Таблиця ІІІ.49 
Прогнозні оцінки показників, тис. чол.  

Рік 

Кількість працівни-
ків, зайнятих на ро-
ботах зі шкідливими  

умовами праці 

Кількість працівників, яким 
встановлено хоча б один 
вид пільг та компенсацій  
за роботу зі шкідливими 

умовами праці 

Різниця 

2016 985,7 1 371,9 386,2 
2017 921,8 1 352,0 430,2 

 
Ситуація, що склалася з пільгами і компенсаціями, свідчить 

про недосконалість системи надання пільг і компенсацій та необхід-
ність її упорядкування на підставі атестації робочих місць за умо-
вами праці.  
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роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, тис. осіб)
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ІІІ.2.6.4. Стан травматизму на виробництві та його  
соціально-економічні наслідки 

Важливим показником гідної праці у будь-якій країні є ста- 
тистика нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань як відображення умов безпеки та гігієни праці. Ця статис-
тика визначає один з основоположних аспектів гідної праці, а саме 
те, що праця не повинна шкодити здоров’ю працівника, а його 
життя під час роботи має бути захищене.  

Порівняльний аналіз стану виробничого травматизму по га-
лузях за 12 місяців 2016 р. з аналогічним періодом 2015 р. свідчить 
про зростання кількості травмованих (у тому числі смертельно)  
внаслідок нещасних випадків на виробництві (табл. ІІІ.50). 

Таблиця ІІІ.50 
Стан виробничого травматизму по галузях 1

Галузь 

12 місяців 2016 р. 12 місяців 2015 р. 
усього 

травмова-
них 

у т.ч. 
смер-
тельно 

усього 
травмова-

них 

у т.ч.  
смертельно

Вугільна  864 20 752 19 
Гірничорудна та нерудна  192 23 207 16 
Нафто-, газовидобуток та геоло-
горозвідка  23 5 11 4 
Енергетична  136 14 113 18 
Будівництво  184 41 206 35 
Котлонагляд, підйомні споруди 20 6 10 1 
Машинобудування  313 19 311 21 
Металургійна  255 12 268 14 
Хімічна  146 10 137 16 
Транспорт  364 70 396 54 
Зв'язок  60 1 60 8 
Газова промисловість  36 2 48 2 
Житлокомунгосп  167 34 141 14 
Агропромисловий комплекс  578 83 602 84 
Деревообробна промисловість 51 2 83 5 
Легка і текстильна промисловість 22 0 17 0
Соціально-культурна сфера і тор-
гівля 1017 58 898 64
РАЗОМ 4428 400 4260 375

1 Складено за джерелом: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnycho 
ho-travma-2/. 
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Дані про виробничий травматизм є дуже важливими для пла-
нування профілактичних заходів, розробки нормативних актів і пра-
вил, а також для проведення заходів щодо охорони праці, безпеч-
ного ведення робіт та запобігання виробничому травматизму. Дина-
міка цих даних за певний відрізок часу може вказати на прогрес або 
погіршення у сфері безпеки та гігієни праці, а отже, продемонстру-
вати ефективність профілактичних заходів. 

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів 
робіт належать: 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська ді-

яльність; 
сільське господарство, лісове господарство та рибне госпо-

дарство. 
Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 36% від за-

гальної кількості травмованих по Україні.  
Порівняно з попередніми роками збільшується кількість не-

щасних випадків (у тому числі зі смертельними наслідками), не зни-
жується коефіцієнт частоти (кількість потерпілих з утратою праце-
здатності на 1 робочий день на 1000 працюючих у 2016 р. становить 
0,6, кількість потерпілих зі смертельним наслідком − 0,045). Зна-
чення загального коефіцієнта частоти відповідає цільовим орієнти-
рам Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки1, 
встановленим для досягнення у 2016 р. Встановлений програмою 
орієнтир для показника частоти смертельного травматизму (0,041 
станом на 2016 р.) не досягнуто.  

Зростає показник важкості травматизму, розрахований як  
кількість днів непрацездатності у розрахунку на 1 потерпілого. Так, 
у 2016 р. цей показник за всіма видами економічної діяльності до-
рівнював 42,6 дня, у добувній – 44,1, у переробній − 47,7 дня2.  

                                                   
1 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної про-

грами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 
2014-2018 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/178-18 

2 Травматизм на виробництві у 2016 р. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzdorov_u.htm  
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Визначені залежності рівнів виробничого травматизму від 
шкідливих факторів впливу свідчать, що існує суттєвий зв'язок по-
між умовами праці та рівнем виробничого травматизму. Так, елас-
тичність зростання кількості травмованих від кількості зайнятих в 
умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, складає 
3,7% за період 2002-2015 рр., тобто кожен відсоток збільшення за-
йнятих супроводжується зростанням рівня травматизму в серед-
ньому на 3,7%. 

Економічні та соціальні наслідки для трудового потенціалу 
промисловості можна оцінити за показником кількості днів непра-
цездатності на 1000 працюючих, який у 2016 р. становив усього  
31,5 дня, але значення показника має дуже широкий діапазон варіа-
цій. У добувній промисловості цей показник становить 205,1 дня 
(вищий за середній у 6,5 раза), у вугільній галузі − 355,9 (вищий за 
середній в 11 разів), у добуванні металевих руд − 122,8 дня (переви-
щення в 3,8 раза) 1. Середній показник важкості травматизму у пе-
реробній промисловості становив 46,4 дня, максимальне значення 
зафіксовано у виробництві паперу та паперових виробів – 108,4 дня.  

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні 
(64,9%), психофізіологічні (22,7%) і технічні причини (12,4%).  

Найпоширенішими організаційними причинами стали: неви-
конання вимог інструкцій з охорони праці; невиконання посадових 
обов’язків; порушення правил безпеки руху (польотів); порушення 
технологічного процесу; порушення вимог безпеки під час експлу-
атації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо.  

Серед психофізіологічних причин відзначається особиста  
необережність потерпілого та травмування (смерть) унаслідок про-
типравних дій інших осіб.  

Технічні причини пов’язані з: 
незадовільним технічним станом виробничих об’єктів, буди-

нків, споруд, інженерних комунікацій, території;  
незадовільним технічним станом засобів виробництва; 
конструктивними недоліками, недосконалістю, недостатньою 

надійністю засобів виробництва;  

1 Стан умов праці найманих працівників у 2009 році [Електронний ре-
сурс]: стат. бюл. – К.: Державна служба статистики, 2010. – 25 с. – Режим 
доступу:  https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_syp_bl.htm. 
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недосконалістю технологічного процесу, його невідповідні-
стю вимогам безпеки. 

Зазначені технічні причини нещасних випадків у сукупності з 
недостатніми заходами захисту працюючих впливають і на розви-
ток професійних захворювань, особливо це стосується добувної 
промисловості.  

У структурі професійних захворювань перше місце належить 
захворюванням органів дихання. На другому місці − опорно-рухо-
вого апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артози). Третє 
місце посідають захворювання слуху. 

Перелік захворювань та їх питома вага у загальній кількості 
діагнозів кореспондує зі значимістю та вагомістю шкідливих виро-
бничих факторів. За даними табл. ІІІ.46 та рис. ІІІ.16 найвища пи-
тома вага працівників, зайнятих в умовах перевищення санітарно-
гігієнічних нормативів, припадає на такі фактори: виробничий шум, 
ультразвук, інфразвук (20,3%), напруженість праці (14,5%), мікрок-
лімат (16,8%), хімічні фактори (15,8%), важкість праці (13,3%), віб-
рація (3,6%). 

Економічна складова охорони праці характеризується змі-
щенням акцентів у фінансуванні профілактичних та компенсацій-
них заходів. Витрати підприємств, зумовлені нещасними випад-
ками (включають витрати підприємств на оплату перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності та інші виплати потерпілім, членам сі-
мей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів під- 
приємства), у 2016 р. становили 15 млн грн1, з яких 52,7% − витрати 
підприємств промисловості. Із загальної суми штрафів (115,7 тис. 
грн у 2016 р.), сплачених посадовими особами за порушення вимог 
законодавства про охорону праці, пов’язаних із нещасним випад-
ком, у тому числі його приховуванням, промисловими підприємст-
вами сплачено 33,3%. 

Вартість зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнова-
них будівель, споруд у 2016 р. оцінено в 4,1 млн грн, з яких частка 
промисловості становить 49,1%. 

Витрати підприємств, зумовлені нещасними випадками, лише 
за один 2016 р. оцінюються у 19,2 млн грн, у тому числі у промис- 

                                                   
1 Травматизм на виробництві у 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzdorov_u.htm  
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ловості − 10 млн грн (без урахування страхових внесків до Фонду 
соціального страхування). Із загальної суми витрат підприємства, 
зумовлених нещасними випадками, питома вага штрафних санкцій 
становить лише 0,6%, що свідчить про відсутність невідворотної та 
чіткої відповідальності за порушення законодавства про охорону 
праці.   

У бюджет реформованого Фонду соціального страхування на 
2017 р. на страхові виплати очікується 6 880, 7 млн грн (37% від 
суми видатків), а на профілактичні заходи − лише 20,7 млн грн 
(0,11%) від усіх видатків Фонду. Тобто очікувана сума страхових 
виплат перевищуватиме видатки на профілактику страхових виплат 
майже у 332 рази!  

Відсутність превентивного підходу до розподілу видатків на 
профілактичні та компенсаційні заходи свідчить про обмеженість 
впливу економічного стимулювання охорони праці та є одним із не-
доліків сучасної системи управління охороною праці в Україні. 

За період з 2000-2015 рр. (за винятком 2009 р.) сформувалася 
зворотна еластичність поміж чисельністю травмованих та продук-
тивністю суспільної праці, яку розраховано як рівень ВВП (у спів- 
ставних цінах) у розрахунку на одного штатного працівника. Ко- 
ефіцієнти еластичності за 2002-2013 рр. коливаються в межах від  
-0,2% до -3,5%, за 2014-2015 рр. склалася практично нульова елас-
тичність, а вже станом на 2016 р. намітилося суттєве її збільшення. 
У середньому за період 2002-2016 рр. зворотна еластичність складає 
-0,4%, тобто кожен відсоток зростання рівня продуктивності праці 
супроводжується зниженням кількості травмованих на 0,4%.  

Узагальнюючи результати дослідження умов та безпеки тру-
дової діяльності, слід визнати, що комплексне розв’язання проблем 
у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здоро-
вого виробничого середовища потребують переосмислення кон- 
цептуальних засад управління охороною праці з орієнтацією на  
норми ЄС та урахуванням сучасного стану і перспектив розвитку 
національної економіки. 
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ІІІ.2.6.5.  Пропозиції щодо поліпшення умов праці 
 

Створення безпечних і нешкідливих умов праці на всіх ста-
діях виробничого процесу є одним із найважливіших принципів ор-
ганізації виробництва. Тому метою управління охороною праці слід 
вважати вдосконалення організації роботи із забезпечення безпеки 
і гігієни праці, зниження травматизму, професійної захворюваності 
та аварійності на основі вирішення комплексу завдань щодо ство-
рення безпечних і нешкідливих умов праці, лікувально-профілак- 
тичного і санітарно-побутового обслуговування працюючих. 

Завдання і заходи законодавчо затвердженої Загальнодержав-
ної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2014-2018 роки 1 спрямовані на поліп-
шення економічного стану держави, зниження ризику виробничого 
травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві. 

Очікується, що виконання програми дасть змогу сформувати 
сучасне безпечне та здорове виробниче середовище, знизити до 
2018 р. коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт 
частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до по-
казників 0,6 і 0,033 відповідно, забезпечити скорочення соціальних 
й економічних втрат від негативних наслідків на виробництві, стале 
зростання національної економіки. 

За результатами дослідження умов та безпеки трудової діяль-
ності у промисловості можна зробити висновки щодо перспектив 
збереження та розвитку трудового потенціалу промисловості та  
перспектив досягнення цільових орієнтирів Загальнодержавної 
програми для забезпечення реалізації конституційного права грома-
дян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та  
розвиток трудового потенціалу держави. 

Для оцінки фактичного стану умов праці у промисловості ви-
користано  показники кількості зайнятих в умовах, що не відповіда-
ють санітарно-гігієнічним нормам, кількості  працюючих під впли-
вом перевищення гранично допустимих рівнів чи концентрацій;  

                                                   
1 Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної про-

грами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 
2014-2018 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/178-18. 
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кількість працівників, які отримують пільги чи компенсації за ро-
боту зі шкідливими умовами праці.  

Соціально-економічні наслідки трудової діяльності у шкідли-
вих і небезпечних умовах, оцінені з використанням показників ви-
робничого травматизму та професійної захворюваності, витрат під-
приємств та Фонду соціального страхування України на компенса-
ційні заходи, полягають у такому:   

1. Кількість працівників, які працюють в умовах, що не відпо-
відають санітарно-гігієнічним нормам, за період з 2005 по 2013 р. 
зменшилася у 1,3 раза як у цілому за всіма видами економічної дія-
льності, так і в промисловості. З урахуванням даних статистики за 
2015 р. кількість таких працівників зменшилась у 1,5 раза (у про- 
мисловості − в 1,8 раза) при зростанні питомої ваги цієї категорії в 
загальній кількості штатних працівників.  

Скорочення кількості працівників промисловості, зайнятих 
на роботах зі шкідливими умовами праці, не позначилося знижен-
ням їх питомої ваги в обліковій кількості штатних працівників, яка 
залишається достатньо високою і становить 35,3% у 2015 р.  

Розподіл працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці, за окремими видами економічної діяльності свід-
чить, що понад 75% становлять працівники промисловості. Різке 
зниження цього показника до 64,5% у 2015 р. порівняно з поперед-
німи роками не відображає реального поліпшення умов праці у про-
мисловості, а є наслідком інших процесів, зокрема втрати частини 
промислового потенціалу на окупованій частині Донбасу. 

За окремими видами промислової діяльності питома вага пра-
цюючих у шкідливих умовах значно перевищує середній показник 
у промисловості, зокрема: добувна промисловість − 68,7% до облі-
кової кількості  штатних працівників, виробництво коксу та проду-
ктів нафтопереробки – 58,5, металургійне виробництво – 57,7%. 
Найвище значення цього показника та безперервна тенденція до 
його зростання з 77,2% у 2009 р. до 82% у 2015 р. спостерігається у 
вугільній галузі, що відбувається при значному скороченні (у  
2,8 раза, або на 142,9 тис. чол.) кількості працівників на підприєм- 
ствах з видобутку кам’яного та бурого вугілля. 

В умовах, що не відповідають санітарно-технічним нормам, 
зайнята третина працівників переробної промисловості. Скоро-
чення кількості зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці 
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у переробній  промисловості не призвело до зменшення їх питомої 
ваги в обліковій кількості штатних працівників.  

2. Розподіл за статтю працівників, які працюють в умовах, що 
не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, свідчить, що кіль-
кість жінок, які працюють у таких умовах, скорочувалася у період  
з 2005 по 2013 р., проте у 2015 р. відбулося збільшення кількості 
жінок, які працюють у шкідливих умовах, в 1,2 раза порівняно із 
попереднім роком.   

З урахуванням високої питомої ваги жінок у загальній кілько-
сті працюючих у промисловості (38,3%), а також того, що третина 
від загальної кількості зайнятих у шкідливих умовах – це жінки, 
особливої актуальності в контексті збереження та розвитку трудо-
вого потенціалу набуває вирішення проблеми охорони праці жінок, 
здійснення гендерної політики щодо поліпшення стану безпеки та 
гігієни праці в галузях підвищеного ризику, у першу чергу у про- 
мисловості. 

3. За результатами аналізу динаміки кількості працівників 
промисловості, зайнятих в умовах перевищення гігієнічних норма-
тивів за шкідливими факторами, встановлено, що найвпливовішими 
факторами є: виробничий шум, ультразвук, інфразвук (20,3% від кі-
лькості працюючих в шкідливих умовах); напруженість праці 
(14,5%); мікроклімат (16,8%); хімічні фактори (15,8%); важкість 
праці (13,3%); вібрація (локальна, загальна) (3,6%).  

Оскільки тривалий вплив даних факторів у процесі трудової 
діяльності призводить до тимчасового або постійного порушення 
нормальної працездатності людини, це значно погіршує якісні ха-
рактеристики трудового потенціалу в цілому.  

В Україні продовжує використовуватися класифікація профе-
сій для визначення шкідливих умов праці й атестації робочих місць.   

Відсутність сучасного підходу до оцінки ризиків на всіх ро-
бочих місцях ускладнює визначення профілактичних заходів з ме-
тою усунення шкідливих та небезпечних факторів для кожного ро-
бочого місця.  

4. Організація діяльності щодо відповідності документації 
підприємства з питань охорони праці чинним законам, нормам і 
правилам покладається на службу охорони праці на підприємстві.  
У результаті аналізу динаміки кількості працівників служб охорони 
праці у промисловості за період 2011-2015 рр. встановлено, що при 
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загальному скороченні кількості працівників служби за всіма ви-
дами економічної діяльності на 1,5 тис. чол. на підприємствах про-
мисловості  скорочення виявилося у 2 рази більшим і становило  
3,3 тис. чол. Зміна чисельності працівників служб охорони праці у 
промисловості пов’язана із зменшенням кількості підприємств, що 
підтверджується значенням показника кількості працівників служб 
охорони праці на 1 підприємство, який становить 1,5 чол. і не змі-
нювався протягом 2011-2015 рр.  

5. Виявлено недосконалість системи надання пільг і компен-
сацій і необхідність її упорядкування на підставі атестації робочих 
місць за умовами праці.  

Атестація робочих місць має сприяти виявленню та оцінці ро-
бочих місць, на яких працівник перебуває під впливом шкідливих 
виробничих факторів. Атестація дає змогу підвищити рівень охо-
рони праці на підприємстві та є важливим засобом реалізації дер- 
жавної політики соціального захисту працівників, зайнятих на ро-
ботах зі шкідливими умовами.  

У період з 2005 по 2013 р. паралельно із скороченням кілько-
сті працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами, відбу-
валося і скорочення кількості працівників, яким встановлено пільги 
та компенсації за умовами праці. Проте протягом усього періоду 
спостережень кількість працівників, яким встановлено пільги та 
компенсації, перевищувала кількість працюючих у шкідливих умо-
вах у 1,14 раза, а у 2015 р. − в 1,44 раза. Зростання кількості пільго-
виків відбулося в усіх регіонах України за винятком Донецької та 
Луганської областей. При цьому атестацію у 2015 р. проведено 
лише на 27,0% підприємств.  

У структурі одержувачів пільг та компенсацій майже поло-
вина (50,7% у 2009 р. та 43,0% у 2015 р.) − це працівники, які мають 
право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зниження значення 
показника у 2015 р. (як і багатьох інших) обумовлене тим, що ста-
тистичним обліком не охоплені підприємства, розташовані на тери-
торії, непідконтрольній українській владі.  

Тенденція скорочення кількості претендентів на пільгову  
пенсію за умовами праці спостерігається за всіма видами пенсій, ви-
няток становить збільшення майже втричі кількості працівників, які 
мають право на пенсію за вислугу років.  
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6. На основі динамічних рядів даних за 2000-2013 рр. та 2000-
2015 рр. зроблено прогноз співвідношення кількості  працюючих у 
шкідливих умовах та кількості працівників, які мають право на 
пільги і компенсації за умовами праці.  

Згідно з прогнозом очікується подальше поглиблення розриву 
між кількістю зайнятих у шкідливих умовах праці та кількістю пра-
цівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенса-
цій за умовами праці. При цьому триватиме зниження кількості пра-
цюючих у шкідливих умовах, а кількість пільговиків, навпаки,  
почне зростати.  

7. Сучасний стан безпеки та охорони праці на підприємствах 
промисловості відзначається високим рівнем виробничого травма-
тизму та професійної захворюваності, що потребує реалізації захо-
дів, спрямованих на оцінку факторів ризику на робочих місяцях, ви-
значення засобів їх попередження або нейтралізації. 

Порівняно з попередніми роками збільшується кількість не-
щасних випадків (у тому числі зі смертельними наслідками). Зали-
шається високим коефіцієнт частоти травматизму (кількість потер-
пілих з утратою працездатності на 1 робочий день на 1000 працю- 
ючих), який у 2016 р. становив 0,6, травматизму зі смертельним на-
слідком − 0,045.  

Зростає показник важкості травматизму, який у 2016 р. за 
всіма видами економічної діяльності становив 42,6 дня у розраху-
нку на 1 потерпілого. У добувній промисловості цей показник ста-
новив 44,1 дня на 1 потерпілого, у переробній − 47,7. 

Кількість днів непрацездатності на 1000 працюючих відобра-
жає економічні та соціальні наслідки, які погіршують якісні харак-
теристики трудового потенціалу та мають економічну складову. Се-
реднє значення показника у промисловості становить 31,5 дня, з пе-
ревищенням у 1,5 раза у переробній промисловості (46,4 дня), у  
6,5 − у добувній (205,1 дня), в 11 разів − у вугільній (355,9 дня). 

Кількість зареєстрованих професійних захворювань лише за 
9 місяців 2017 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року збільшилася на 41,4% у добувній промисловості − на 45,4, у 
виробництві коксу та нафтопереробці − на 66,7, у виробництві гу-
мових і пластмасових виробів та іншої неметалевої продукції на 
160% (з 5 до 13 складених актів). Єдиною галуззю, де відбулося  
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зменшення кількості зареєстрованих професійних захворювань на 
11,1%, є металургійне виробництво.  

8. Економічні наслідки незадовільного стану охорони праці
характеризуються зростанням витрат на виплати, зумовлені нещас-
ними випадками та професійними захворюваннями на виробництві, 
відсутністю превентивного підходу до розподілу видатків на профі-
лактичні та компенсаційні заходи, обмеженістю впливу економіч-
ного стимулювання охорони праці.  

Відсутність чіткої відповідальності за порушення законодав-
ства про охорону праці, безвідповідальність посадових осіб підпри-
ємств за настання нещасних випадків підтверджується даними про 
непрацездатність системи штрафних санкцій, частка яких у загаль-
ній сумі витрат підприємств, зумовлених нещасними випадками, 
становить менше 1%. 

9. Соціально-економічні наслідки роботи у несприятливих
умовах праці справляють негативний вплив на кількісні та якісні ха-
рактеристики трудового потенціалу промисловості. Збільшення кі-
лькості та поліпшення якості робочих місць із гідними умовами 
праці сприяють підвищенню якості людського життя через зни-
ження втрат працездатності, здоров’я і життя на робочих місцях 
підприємств, що посилює можливості збереження та розвитку тру-
дового потенціалу.  

Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці,  
формування сучасного безпечного та здорового виробничого сере-
довища потребують переосмислення концептуальних засад управ-
ління охороною праці з орієнтацією на норми ЄС та урахуванням 
сучасного стану і перспектив розвитку національної економіки. Це 
треба врахувати при виконанні Програми гідної праці для України 
на 2016-2019 роки 1, якою визначено три ключових пріоритети, а 
саме: сприяння зайнятості та розвитку підприємств задля стабіль-
ності та зростання; сприяння ефективному соціальному діалогу; по-
силення соціального захисту і поліпшення умов праці.  

Кінцевим результатом реалізації Програми за компонентом 
«поліпшення умов праці» має стати оновлення й узгодження з нор- 

1 Програма гідної праці МОП для України  на 2016-2019 роки [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
europe/rogeneva/srobudapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf. 
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мами МОП і директивами ЄС законодавства про безпеку та гігієну 
праці.  

З урахуванням стратегічного курсу України на інтеграцію до 
ЄС, програмних документів щодо забезпечення гідної праці для 
всіх, сучасного стану безпеки та гігієни праці на вітчизняних під- 
приємствах пропонується:  

розробити проект Концепції реформування системи управ-
ління охороною праці, передбачивши перехід на стандарти країн 
ЄС у сфері безпеки на робочих місцях; 

своєчасно виконувати план з імплементації в українське зако-
нодавство Директив ЄС, зокрема Рамкової (базової) директиви ЄС 
№89/391/ЄЕС від 12.06.1989 р. «Про запровадження заходів щодо 
стимулювання вдосконалення рівня безпеки та гігієни праці пра- 
цівників на робочих місцях» та інших Директив згідно з термінами, 
встановленими Додатком XL до Глави 21 Розділу V Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС в частині «Здоров’я і безпека праці»; 

розробити проект закону щодо впровадження механізму еко-
номічного стимулювання роботодавців до створення безпечних 
умов праці на основі економічних стимулів, здатних позитивно 
впливати на поліпшення виробничого середовища, та з урахуван-
ням рівня безпеки, травматизму, професійної захворюваності й  
фактичного стану охорони праці на виробництві; 

удосконалити механізм «стимули – пільги (підприємствам) – 
штрафи» з урахуванням необхідності переорієнтації витрат на охо-
рону праці на пріоритетність фінансування профілактичних захо-
дів;  

упорядкувати систему пільг та компенсацій за умовами праці, 
змістивши акценти з класифікації професій, зайнятість на яких дає 
право на пільги та компенсації,  до оцінки ризиків на робочих міс-
цях; 

внести пропозиції щодо реформування пенсійної системи та 
системи соціального страхування з метою єдиного підходу до об- 
числення пенсій та звільнення солідарної пенсійної системи від не-
властивих для неї функцій; 

внести пропозиції щодо активізації діалогу і співробітництва 
соціальних партнерів в процесі реалізації практичних заходів з уп-
равління безпекою трудової діяльності; 
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внести пропозиції щодо вдосконалення механізму виявлення 
фактів приховування випадків травматизму на виробництві. 

З метою поліпшення якості трудового потенціалу, зниження 
втрат здоров’я і життя в процесі трудової діяльності необхідно роз-
робити проект Національної програми з безпеки та гігієни праці на 
2020-2025 рр., що передбачатиме:  

удосконалення державного управління охороною праці через 
подальше реформування державних органів управління охороною 
праці; 

удосконалення системи державного нагляду і громадського 
контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці із 
залученням соціальних партнерів та організацій громадянського  
суспільства; 

створення умов для координації дій та відповідних фінансо-
вих ресурсів усіх державних структур, профспілок та організацій 
роботодавців; 

підвищення рівня відповідальності роботодавців за створення 
безпечних і здорових умов праці, своєчасність подання достовірної 
інформації про стан охорони праці на підприємствах; 

підвищення рівня наукових і науково-технічних досліджень у 
сфері охорони праці, координації науково-технічної діяльності у цій 
сфері та забезпечення впровадження у практику позитивних резуль-
татів такої діяльності; 

розроблення та впровадження сучасних технологій, новітніх 
методик навчання, галузевих стандартів освіти, видання навчаль-
них програм, підручників, довідників, навчально-методичних і на-
вчально-наочних посібників, електронних засобів навчання, приз-
начених для вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері 
охорони праці, зокрема тих, які виконують роботи підвищеної не-
безпеки та роботи, де є потреба у професійному доборі; 

оновлення Національного профілю безпеки та гігієни праці; 
підвищення рівня культури безпеки праці, активізації  ефек-

тивного обміну знаннями про засоби та передову практику у сфері 
безпеки і гігієни праці шляхом поширення інформації серед ключо-
вих зацікавлених сторін; 

формування відповідального ставлення працівників до особи-
стої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого середо-
вища та навколишнього природного середовища; 
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посилення  співробітництва у сфері безпеки та гігієни праці з 
міжнародними організаціями, зокрема ACSH (Консультативний ко-
мітет з безпеки та гігієни праці), EU-OSHA (Європейське агентство 
з безпеки і г гігієни праці), SLIC (Комітет старших інспекторів 
праці), PEROSH (Об’єднання європейських досліджень з питань 
безпеки і гігієни праці), SCOEL (Науковий комітет зі значень ГДК), 
EUROFOUND (Європейський фонд поліпшення умов життя  
і праці), EUROSTAT (Статистичне бюро ЄС).  

Таким чином, необхідне реформування системи управління 
охороною праці на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуван-
ням національних цілей сталого розвитку, стратегічних напрямів 
промислової політики, наявного соціального і трудового потенці-
алу. 

 
 
ІІІ.2.6.6. Соціальна відповідальність у промисловості 
 
У сучасних умовах національного відродження та євроін- 

теграції, як ніколи, актуалізується суспільний запит на розвинений 
соціальний діалог, підвищення престижу і цінності праці та статусу 
людини праці, відповідність товаровиробників і роботодавців су-
часним вимогам промислового розвитку, застосування принципів 
соціальної відповідальності як вагомого важеля впливу на розвиток 
трудової сфери у промисловому виробництві. Удосконалення сус-
пільних відносин через поширення соціального партнерства та під-
вищення соціальної відповідальності сторін соціально-трудових  
відносин (СТВ) можуть суттєво прискорити процеси їх модерніза-
ції, позитивно вплинути на стан промислового виробництва. Тому 
доцільним є визначення структурної моделі переходу від конфлікт-
ної взаємодії до конструктивного соціального партнерства в системі 
СТВ на рівні промислових підприємств і промисловості країни в ці-
лому.  

Промислове виробництво в Україні за основними економіч-
ними та структурними показниками перебуває у досить критичному 
стані, який є малоспівставним із країнами, що динамічно розвива-
ються. Нинішня ситуація зумовлена інтегральним впливом чинни-
ків організаційно-економічного (затримка модернізації промисло-
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вості), трансформаційного (становлення ринкової моделі) та над-
звичайного характеру (військово-політичний конфлікт на Донбасі)1. 
Зміни в системі відносин між сторонами СТВ за принципами соціа-
льної відповідальності та соціального діалогу стають дієвим меха-
нізмом і важелем поліпшення складної ситуації і в трудовій сфері 
України, і в системі вітчизняного промислового виробництва.  

Нижче наведено аналіз стану СТВ у регіонах, де локалізація 
конфліктогенних факторів на виробництві є високою (Донецька, За-
порізька, Дніпропетровська, Миколаївська області). Використову-
ються дані регіональних відділень Національної служби посередни-
цтва та примирення України (НСПП) за 2016 р. 

Цілком прогнозовано, що у найбільш складному стані пере-
бувають підприємства Донецької області. Однак індекс промисло-
вої продукції у 2016 р. продемонстрував зростання на 6,4%, хоча 
його зниження протягом двох попередніх років більш ніж на 30% 
щороку ще далеко не компенсоване2. Причому на тлі певного від-
новлення більшості галузей добувної та переробної промисловості 
продовжив зниження індекс промислової продукції у машинобуду-
ванні3. На динаміку виробництва і, відповідно, стан СТВ продовжу-
ють впливати ситуація збройного конфлікту на частині території об-
ласті, загальний стан економіки України, а також трансформація  
зовнішньоекономічних зв’язків підприємств області. На підпри- 
ємствах Донецької області у 2016 р. спостерігалось 40 випадків 
ускладнення стану соціально-трудових відносин, було зафіксовано 
14 акцій соціального протесту4 .  

1 Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / 
В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. 
ред. В.П. Вишневського / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 
2016. – 518 с. 

2 Регіони України 2017: стат. зб. У 2-х ч. Ч. 2 / Державна служба стати-
стики. України; за ред. І.Є. Вернера. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2017. – 
С. 276. 

3 Там само, с. 282. 
4 Звіт про результати роботи відділення Національної служби посеред-

ництва і примирення в Донецькій області за 2017 рік [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nsppdon.in.ua/index.php/analityka/zvit-pro-rezultati-roboti-
viddilennya-natsionalnoji-sluzhbi-poserednitstva-i-primirennya-v-donetskij-oblasti 
-za-2017-rik. 
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Складний фінансовий стан підприємств, установ та організа-
цій Донецької області призводить до порушення строків виплати за-
робітної плати і, як наслідок, виникнення та зростання заборговано-
сті щодо її виплат. Це стає головним чинником дестабілізації СТВ, 
загострення соціального клімату у трудових колективах, призво-
дить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та 
зростання протестної активності найманих працівників. За даними 
Державної служби статистики України загальна сума заборговано-
сті з виплати заробітної плати по області (без урахування території 
проведення АТО) станом на 1 січня 2017 р. становила 263,3 млн грн, 
або 14,7% усієї заборгованості в Україні (1791 млн грн) 1. 

Причинами виникнення випадків дестабілізації СТВ на під- 
приємствах Донецької області протягом 2016 р. також стали: погір-
шення соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 
проблеми з укладанням чи змінами колективного договору, угоди; 
невиконання колективного договору, угоди або окремих їх поло-
жень; невиконання вимог законодавства про працю. 

На території, непідконтрольній українській владі, у критич-
ному стані залишились підприємства, на яких були зареєстровані 
колективні трудові спори (конфлікти) ще до початку воєнного кон-
флікту через несвоєчасність та заборгованість щодо виплат заро- 
бітної плати працюючим. У такому стані опинилися структурний 
підрозділ «Шахтарське шахто-будівельне управління» ПАТ «Дон-
басшахтобуд» (м. Шахтарськ), відособлений підрозділ «Шахто-
управління «Трудівське» Державного підприємства «Донецька ву-
гільна енергетична компанія» (м. Донецьк) та ін. Сьогодні прове-
дення примирних процедур НСПП України та виконання вимог 
найманих працівників для розв’язання колективних трудових спо-
рів (конфліктів) стало неможливим. Тому період проведення АТО 
дію розпоряджень про реєстрацію КТС(К) тимчасово призупинено.  

Запорізька область. Основним чинником дестабілізації 
стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах 
та організаціях Запорізької області залишається невиконання вимог 
законодавства про працю в частині її оплати, підґрунтям якої най- 

                                                   
1 Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2017 року. Екс-

прес-випуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 
gov.ua/express/expr2017/01/12pdf.zip. 
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частіше є незадовільний фінансово-економічний стан суб’єктів гос-
подарювання1. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної 
плати по Запорізькій області станом на 01.01.2017 р. склала 68,2 млн 
грн (порівняно з початком року вона зросла на 16,9%) 2. 

У цілому впродовж 2016 р. на обліку Відділення із запобі-
гання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) пере-
бувало 54 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відно-
син на 74 підприємствах, установах, організаціях Запорізької обла-
сті. Також протягом 2016 р. було зареєстровано 4 акції соціального 
протесту та 1 страйк. Незважаючи на невдоволення рівнем оплати 
праці та непоодинокі випадки заборгованості щодо її виплати, най-
мані працівники не бажають вступати в документально оформлені 
колективні трудові спори (конфлікти) з роботодавцем через побою-
вання втрати робочого місця, пасивну позицію профспілок, відсут-
ність лідерів, що відстоюватимуть колективні соціально-економічні 
інтереси тощо. У зв’язку з цим стан соціально-трудових відносин на 
підприємствах Запорізької області має латентний характер конф- 
ліктогенності. 

Дніпропетровська область. Моніторинг стану СТВ у Дніп-
ропетровській області за 2016 р.3 свідчить, у 2016 р. зберіглася тен-
денція до їх ускладнення в першу чергу на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу та транспорту, що пов’язано з накопи-
ченням заборгованості щодо виплати заробітної плати та невико-
нанням колективних договорів. 

У роботі промислових підприємств суттєвим фактором ско-
рочення темпів промислового виробництва стали труднощі з фор- 

1 Інформаційний бюлетень відділення НСПП в Запорізькій області за 
2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsppzp.ucoz.ua/ 
publ/informacijnij_bjuleten_viddilennja_nspp_v_zaporizkij_oblasti/informacijnij_
bjuleten_za_2016_rik/5-1-0-350. 

2 Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2017 року. Екс-
прес-випуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 
gov.ua/express/expr2017/01/12pdf.zip. 

3 Інформаційний бюлетень за 2016 рік відділення Національної служби 
посередництва і примирення в Дніпропетровській області [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://nspp-dnepr.at.ua/files/bjuleten_viddilennja_nspp_ 
v_dnipropetrovskij_obl-2.doc. 
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муванням «портфеля замовлень» через погіршення кон’юнктури 
ринків та інвестиційного клімату, порушення транспортної логіс-
тики на сході країни. Також негативний вплив мали значне зрос-
тання тарифів на газ, електроенергію, стрімка девальвація гривні, 
подорожчання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин 
тощо. Упродовж 2016 р. Відділення сприяло подоланню 57 чинни-
ків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які були за- 
фіксовані на 46 підприємствах області (у 47 випадках дестабілізації 
стану СТВ).  

За період з початку 2016 р. Відділенням було взято на облік 
31 випадок дестабілізації стану СТВ (66,0% від їх загальної кілько-
сті). 15 випадків дестабілізації стану СТВ було врегульовано або 
знято з обліку Відділення (31,9%), 23 випадки переросли у колек- 
тивні трудові спори (конфлікти) (48,9%). 

Упродовж 2016 р. відбулось 7 акцій соціального протесту у 
вигляді мітингів, пов’язаних із загостренням стану соціально-тру-
дових відносин. 

Найчастіше чинниками дестабілізації стану соціально-трудо-
вих відносин, які виникають на підприємствах добувної промисло-
вості, є несвоєчасна виплата заробітної плати або її незадовільний 
розмір, невиконання вимог законодавства про працю в частині охо-
рони праці, невиконання колективного договору, угоди або окремих 
їх положень тощо. 

Протягом 2016 р. спостерігалось ускладнення стану соціа-
льно-трудових відносин на підприємствах галузі металургійного 
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин 
та устаткування.  

На металургійних підприємствах найчастіше виникають чин-
ники дестабілізаційного характеру з питань виконання положень 
колективного договору (щодо своєчасної виплати заробітної плати, 
охорони праці), порушення чинного законодавства про працю, пе-
решкоджання діяльності профспілкових організацій та ін. 

Неефективна діяльність значної частини підприємств галузі 
машинобудування, їх складний фінансово-економічний стан, дефі-
цит обігових коштів, недостатні обсяги інвестицій на перепрофілю-
вання та реконструкцію продовжують негативно впливати на стан 
соціально-трудових відносин. Питання своєчасної виплати заробіт-
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ної плати, незадовільного її розміру, колективно-договірного регу-
лювання соціально-трудових відносин досі є важливими для ба- 
гатьох підприємств, тому можливим залишається виникнення 
ускладнень із цієї сторони. 

Моніторинг стану соціально-трудових відносин у Миколаїв-
ській області 1 в 2016 р. засвідчив, що в умовах складної соціально-
економічної ситуації на більшості підприємств залишається загост-
реною проблема нестачі обігових коштів, втрати ринків збуту про-
дукції, що негативно впливає на їх фінансово-економічний стан. За-
галом основними дестабілізаційними чинниками соціально-трудо-
вих відносин залишаються наявність заборгованості щодо виплати 
заробітної плати та несвоєчасна її виплата. 

Моніторинг стану соціально-трудових відносин, стану дотри-
мання законодавства про працю, умов праці та виробничого побуту 
працюючих, даних про охоплення трудових колективів області ко-
лективними договорами, вивчення ситуації безпосередньо у трудо-
вих колективах з метою своєчасного виявлення та здійснення захо-
дів щодо усунення дестабілізаційних чинників показав, що в умовах 
складної соціально-економічної ситуації залишилися об’єктивні 
причини, що спричиняють виникнення конфліктних ситуацій: 

неефективна діяльність окремих підприємств у зв’язку з него-
товністю до роботи в ринкових умовах, слабкий менеджмент керів-
ництва підприємств; 

значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості в 
окремих галузях економіки області; 

несвоєчасні або не в повному обсязі розрахунки суб’єктів  
господарювання за надані послуги, поставлену продукцію, товари; 

неузгодженість цінової політики, невідповідність діючих та-
рифів на товари і послуги їх реальній собівартості. 

Аналіз соціально-економічного стану підприємств Миколаїв-
ської області свідчить, що основними суб’єктивними чинниками де-
стабілізації соціально-трудових відносин є такі: 

1 Інформаційний бюлетень Відділення Національної служби посеред-
ництва і примирення в Миколаївській області за перше півріччя 2016 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://нсппмиколаїв.укр/blog/ 
informacijnij_bjuleten_za_pershe_pivrichchja_2016_roku/2016-07-13-69. 
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наявна заборгованість щодо виплати заробітної плати та не-
достатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної 
заробітної плати. Так, загальна сума заборгованості з виплати заро-
бітної плати станом на 01.01.2017 р. склала 84,9 млн грн, порівняно 
з початком року спостерігається збільшення на 59,2%. Найбільшу 
частку боргу (72%) складає заборгованість на економічно активних 
підприємствах1; 

практика застосування на окремих підприємствах, в організа-
ціях, установах вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах не-
повного робочого дня (тижня); 

порушення законодавства про працю, зокрема, порушення  
термінів виплати поточної заробітної плати, порушення процедури 
вивільнення працівників, несвоєчасна виплата заробітної плати 
працівнику за час відпустки, несвоєчасна виплата доплат, надбавок 
за шкідливі умови праці, роботу в надурочний час; 

порушення законодавства щодо охорони праці, зокрема, під-
вищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам ви-
робничого травматизму, професійним захворюванням, видача без- 
оплатно за встановленими нормами спецодягу, спецвзуття, засобів 
індивідуального захисту, мила, проведення навчання працівників, 
зайнятих на роботах із підвищеною небезпекою, проведення своє-
часної атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці;  

невиконання роботодавцем положень угод, договорів, зобо-
в’язань, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробіт-
ної плати, невиконання рішень примирних органів тощо; 

пасивна позиція на окремих підприємствах представницького 
органу найманих працівників. 

Отже, основними дестабілізаційними чинниками стану СТВ 
на промислових підприємствах України в цілому виступають: 

несвоєчасність   виплати поточної заробітної плати, зростання 
заборгованості щодо її виплат, повільне погашення заборгованості 
на підприємствах; 

складний фінансово-економічний стан основних галузей еко-
номіки країни, недостатність власних обігових коштів (машинобу- 

                                                   
1 Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2017 року. Екс-

прес-випуск [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. 
gov.ua/express/expr2017/01/12pdf.zip. 
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дування, будівництво, сільське господарство, житлово-комунальне 
господарство); 

нестабільність роботи ряду підприємств, збитковість вироб-
ництва; 

несвоєчасні чи не в повному обсязі розрахунки споживачів за 
поставлену продукцію, товари, виконані роботи, отримані послуги; 

значне скорочення обсягів виробництва для здійснення діяль-
ності у провідній галузі економічної діяльності області; 

порушення роботодавцями положень колективних договорів, 
угод, узгоджених графіків погашення заборгованості щодо заробіт-
ної плати; 

на окремих підприємствах неможливість керівництва підпри-
ємств самостійно вирішити фінансові проблеми; 

нереагування або формальне реагування роботодавців на ви-
моги найманих працівників або профспілок. 

Таким чином, стан соціально-трудових відносин у промис-
лово розвинених областях залишається незадовільним і потребує 
реагування не тільки в режимі «ручного» гасіння та попередження 
окремих конфліктів, але і запровадження системних якісних змін як 
у сферу промислового виробництва, так і в систему соціально-тру-
дових відносин загалом. 

Модернізація трудової сфери з метою розвитку національної 
промисловості можлива при цілеспрямованих змінах у системі від-
носин між основними сторонами СТВ на засадах соціальної відпо-
відальності та соціального діалогу. Учасниками (суб’єктами та 
об’єктами) соціальної відповідальності у сфері соціально-трудових 
відносин є1: 

роботодавці, які безпосередньо реалізують програми і заходи 
із соціального захисту та безпеки праці щодо соціально відповіда-
льної діяльності в системі СТВ промислового виробництва; 

наймані працівники та трудові колективи, які є об’єктами  
і суб’єктами соціальної відповідальності, стороною соціального  
діалогу в системі СТВ промислового виробництва; 

                                                   
1 Соціальна відповідальність: навч. посібник / [А.М. Колот, О.А. Гріш-

нова, О.О. Герасименко та ін.]; за заг. ред. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2015. − 
С. 23-25. 
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громадяни України як об’єкт і суб’єкт соціальної відповідаль-
ності й соціального діалогу та носії формальних і неформальних 
норм та правил поведінки; 

органи влади, які мають створювати сприятливі умови для  
розвитку промислового виробництва, соціально відповідальних  
відносин між суб’єктами СТВ та реалізації ними норм і правил со-
ціально відповідальної діяльності; 

представницькі органи найманих працівників і роботодавців, 
недержавні організації та інститути громадянського суспільства, які 
репрезентують суб’єктність сторін СТВ, інтереси відповідних 
об’єднань громадян, висувають вимоги до соціальної відповідаль-
ності бізнесових, державних і громадських структур та самі виявля-
ють соціальну відповідальність у своїй діяльності. 

Суб’єкти соціальної відповідальності у сфері соціально-тру-
дових відносин фактично є суб’єктами соціального партнерства. 
Саме соціальний діалог виступає ефективним інструментом реалі-
зації соціальної відповідальності в системі СТВ на промисловому 
виробництві, оскільки дозволяє: 

взаємоузгоджено визначити вимоги та норми соціально від-
повідальної діяльності кожного суб’єкта СТВ у системі промисло-
вого виробництва; 

сформувати цивілізовані уявлення щодо місії, мети, завдань 
та наслідків розвитку соціальної відповідальності в системі СТВ 
промислового виробництва; 

залучити до розробки вироблення та реалізації соціальних 
програм щодо соціального захисту, забезпечення безпеки та охо-
рони праці, соціально-економічного, сталого розвитку якнайширше 
коло суб’єктів соціально відповідальної діяльності; 

підвищити потенціал соціально відповідальних дій на рівні 
окремих суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середовища про- 
мислового підприємства чи галузі щодо розширення спектру кому-
нітарної (тобто спільної, солідарної, консолідованої) відповідально-
сті; 

налагодити оперативну конструктивну взаємодію суб’єктів 
соціальної відповідальності в системі СТВ промислового виробни-
цтва на всіх рівнях управління; 

своєчасно запобігати та попереджувати можливі конфліктні 
ситуації, протестні акції, прояви невдоволення тощо. 
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Відповідно до чинного Закону України «Про соціальний діа-
лог в Україні» соціальний діалог здійснюється на національному, 
галузевому, територіальному та локальному (підприємство, уста-
нова, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі. 
Перелік рівнів здійснення соціального діалогу суб’єктами СТВ1 на-
ведено на рис. ІІІ.21. 

Ефективна модернізація відносин на засадах соціального діа-
логу та соціальної відповідальності у сфері СТВ промислового ви-
робництва залежить від успішності діяльності представницьких ор-
ганів кожного суб’єкта СТВ від національного до виробничого рів-
нів управління. Відповідно до організаційної структури представ-
ницьких органів роботодавців, які мають повноваження як сторони 
соціального діалогу на національному рівні управління у сфері про-
мислового виробництва, це національне об’єднання роботодавців 
промислово-виробничої сфери діяльності; на територіально-галузе-
вому рівні – обласна та місцева організації роботодавців промис-
лово-виробничої сфери. На сьогодні система соціального діалогу в 
ситуації довготривалості збройного конфлікту, коли втрачається 
значний промисловий, трудовий, людський потенціал східних регі-
онів України, є особливо затребуваною. Проте територіально-галу-
зева ланка представницьких органів роботодавців Донецької та Лу-
ганської областей, передусім промислово-виробничої сфери, майже 
відсутня, що унеможливлює процес проведення повноцінного соці-
ального діалогу між суб’єктами СТВ на цьому рівні. Кількісне на-
повнення представницьких органів і профспілок виробничого рівня 
(первинні організації профспілок промислово-виробничої сфери ді-
яльності), і роботодавців суттєво скоротилося за рахунок втрати Ук-
раїною підприємств промислового виробництва, які розташовані на 
території самопроголошених ДНР та ЛНР. Колективні представни-
цькі органи роботодавців промислово-виробничої сфери Донецької 
та Луганської областей територіально-галузевого та виробничого 
рівнів значно скоротилися.  

1 Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 
№ 2862-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. 
gov.ua/laws/show/2862-17. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є об'єднання професійних спілок, що
мають статус всеукраїнських. 
2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців, 
що мають статус всеукраїнських. 
3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів Укра-
їни 

ГАЛУЗЕВИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх 
об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної дія-
льності. 
2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій 
роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної 
діяльності. 
3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні 
органи виконавчої влади 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

1. Профспілкова сторона, суб'єктами якої є профспілки відповідного рівня та їх 
об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. 
2. Сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців та їх об'єд-
нання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці. 
3. Сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконав-
чої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці (на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці сто-
роною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в ме-
жах повноважень, визначених законодавством) 
ВИРОБНИЧІЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ (ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО)

1. Сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в 
разі їх відсутності − вільно обрані для ведення колективних переговорів пред-
ставники (представник) працівників. 
2. Сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені 
представники роботодавця 

 

Рис. ІІІ.21. Рівні здійснення соціального діалогу та його суб’єкти 
 

Найбільш точним і правильним є розуміння соціальної відпо-
відальності підприємства як відповідальності за інтегровану суспі-
льну корисність результатів його діяльності, з урахуванням серед-
ньо- та довгострокових наслідків цієї діяльності. Соціальна відпові-
дальність бізнес-компаній на виробничому рівні найкраще реалізу-
ється в межах корпоративної (організаційної) культури, яка є ідео-
логією компанії (підприємства), де через реалізацію цілей виробни-
цтва, цінностей компанії та персоналу, збалансованість інтересів 
сторін соціально-трудових відносин формуються моделі соціально 
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відповідальної поведінки управлінців і працівників, що спрацьовує 
на конкурентоспроможність підприємства, персоналу, продукції. 
Завдяки цьому підвищується конкурентоспроможність і праців-
ника, і підприємства, і економіки, і країни в цілому (рис. ІІІ.22). 
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Промислове підприємство виробляє якісну нешкідливу для спожи-
вачів продукцію, не завищує ціну на неї, надає про неї правдиву ін-
формацію споживачам, діє згідно з нормативами екологічного 
права, турбується про навколишнє середовище, запроваджує новіт-
ні технології для зниження негативного впливу або ліквідації шкід-
ливих відходів, запобігання їх викидам

Відповідальні сторони соціально-трудових відносин
Роботодавець − промислове підприємство діє згідно з нормами тру-
дового права (або навіть перевищує їх, надаючи працівниками до-
даткові пільги та соціальний захист), дбає про умови праці та пра-
цівників. 
Профспілка – забезпечує реальний захист прав та інтересів робітни-
ків, підтримує партнерські відносини з керівництвом та власниками 
підприємства, сприяє реалізації підприємством вимог до соціально 
відповідального ведення бізнесу. 
Робітник − якісно виконує свої трудові обов’язки, дотримується ви-
мог щодо кількості та якості виробленої продукції, раціонально ви-
користовує природні, матеріальні, енергетичні ресурси, дотриму-
ється моральних норм у відносинах у трудовому колективі, з робо-
тодавцем та суспільством

Відповідальний учасник соціальних відносин
Промислове підприємство бере участь у підтриманні добробуту су-
спільства, що, зокрема, виявляється у благодійності стосовно до си-
ріт, інвалідів та інших соціально вразливих груп населення, під-
тримці духовності, освіти, науки, культури, сприяння розвитку 
свого регіону 
Відповідальний учасник економічних і політичних відносин 

із державою
Підприємство сумлінно сплачує податки та внески на соціальне 
страхування, здійснює діяльність згідно з нормами чинного законо-
давства, уникає корупції, ефективно веде бізнес без пільг і дотацій 
від держави, забезпечує прозорість корпоративних фінансів і вима-
гає прозорості щодо державних фінансів та конкуренції на ринку 

Відповідальний діловий партнер
Промислове підприємство формує свої відносини з партнерами на 
принципах дотримання договорів, угод і професійних стандартів ді-
яльності, фінансової відповідальності. Власники підприємства ві-
домі й пишаються ним, фінансова звітність прозора, благодійність 
не лицемірна, а щира, репутація стабільна 

Рис. ІІІ.22. Структурна модель соціальної відповідальності  
промислового підприємства 
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Ефективна система соціально-трудових відносин обумовлю-
ється формуванням ефективної взаємодії роботодавця і працівника 
на користь кожному. Сполучення їх інтересів потребує зміни форм 
партнерської взаємодії, коли колективно-договірні відносини вже 
не мають місця, а нові ще не сформувалися. Ці форми мають міс-
тити домовленості двох сторін про взаємну соціальну відповідаль-
ність, коли роботодавець опікується інтересами працівника, а той − 
інтересами роботодавця з пріоритетами збереження та розвитку 
трудової та виробничої сфер. 

У практично-прикладному аспекті доцільно застосовувати 
модель мінімізації конфліктів на рівні промислового підприємства1. 

Система соціальної відповідальності має працювати так, щоб 
суб’єкти здобували моральний та економічний зиск від соціально 
відповідальних дій. Тому ця компонента соціальної відповідально-
сті є раціональною. Тобто раціональна людина як особа або керів-
ник підприємства вибирає соціально відповідальні дії, сподіваю-
чись на моральну (прихильність інших людей, колег, соціальні 
зв’язки, хороший імідж, довіра споживачів тощо) й економічну від-
дачу, що супроводжує нарощування соціального капіталу (набуття 
конкурентних переваг, підвищення інвестиційної привабливості та 
ін.). 

Для здійснення успішних модернізаційних перетворень у со-
ціально-трудовій сфері промисловості України необхідне відпо-
відне нормативно-правове, організаційно-управлінське, економічне 
та кадрове забезпечення. 

У сфері нормативно-правового забезпечення: 
розробити та затвердити базовий закон у сфері регулювання 

промисловості і промислової політики, який визначатиме не тільки 
мету, завдання, принципи та інструментарій реалізації промислової 
політики, суб’єктів її формування та реалізації, але і соціальні та 
інші відносини між цими суб’єктами, їх повноваження, особливості 
державної підтримки промислового виробництва; 

                                                   
1 Абаева Е.Н. Модель минимизации конфликтов на микроуровне в эко-

номических взаимодействиях на промышленном предприятии [Электронный 
ресурс] / Е.Н. Абаева. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/model-
minimizatsii-konfliktov-na-mikrourovne-v-ekonomicheskih-vzaimodeystviyah-na-
promyshlennom-predpriyatii. 
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доопрацювати з таких самих позицій та затвердити основопо-
ложні для розвитку промисловості України документи – Стратегію 
розвитку промислового комплексу на період до 2025 року, Дер- 
жавну програму розвитку вітчизняних промислових підприємств, 
Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року, а 
також розробити на їх основі галузеві програми; 

підготувати й ухвалити Закони України «Про соціальну від-
повідальність бізнесу», «Про соціальну звітність підприємств», 
«Про соціальний аудит»; 

розробити, прийняти та забезпечити реалізацію Кодексу з  
корпоративного управління з переважним акцентом його змісту на 
корпоративній соціальній відповідальності; 

включити до проекту Трудового кодексу України положення 
щодо посилення соціальної відповідальності працівника, робото- 
давця, профспілок при дотриманні вимог сталого розвитку та прин-
ципів соціального діалогу; 

доопрацювати розроблені законопроекти, що регулювати-
муть сфери електронних комунікацій, хмарних технологій, кібер-
безпеки, а також створять систему державної підтримки розвитку 
індустрії програмної продукції;  

посилити з позицій забезпечення конструктивності СТВ кон-
троль за виконанням Закону України «Про державну підтримку  
розвитку індустрії програмної продукції», всебічно сприяти інтег-
раційним процесам між українськими ІТ-компаніями, ВНЗ, науко-
вими установами і промисловими виробниками; ініціювати пілотні 
проекти з розроблення комплексних рішень для промисловості із 
залученням потенціалу українського ІТ-сектору, зокрема, у сферах: 
«промислового Інтернету речей» (Industrial Internet of Things), 
«хмарних технологій» (Cloud Technologies) у промисловості; 3D 
друку (3D Printing), що уможливить оновлений інноваційний розви-
ток багатьох галузей машинобудування, аерокосмічної галузі, ви- 
робництва та використання нових матеріалів хімічної та нафтохі- 
мічної галузі тощо, спрощуючи доступ промислових підприємств 
до різноманітних деталей, компонентів і приладів; «великих даних» 
(Big Data), що можуть використовуватися для аналізу промислових 
ринків, розроблення та виведення на ринок нових продуктів, удо-
сконалення системи моніторингу виробничих процесів, стану СТВ 
на промисловому виробництві тощо. 
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Організаційно-управлінське та економічне забезпечення 
модернізації трудової сфери на засадах соціальної відповідальності 
та соціального діалогу потребуватиме реалізації таких заходів: 

створення в межах Мінекономрозвитку України департаме-
нту із соціальної відповідальності, забезпечення його ефективної ді-
яльності; 

введення системи звітності з корпоративної соціальної відпо-
відальності, у якій промислові підприємства зазначатимуть умови 
праці своїх робітників, заходи для поліпшення їх безпеки та здо-
ров’я, екологічну завантаженість підприємства, соціальні пакети; 

забезпечення формування та реалізації моделей конкурент-
них переваг ділової та підприємницької поведінки, заснованої на 
принципах соціальної відповідальності; 

розробка та впровадження системи заохочення (стимулю-
вання) промислових підприємств до соціальних інвестицій через 
партнерство з державою та іншими соціальними суб’єктами; 

зменшення податкового навантаження на соціально відпові-
дальні промислові підприємства за рахунок зниження чи звільнення 
від оподаткування тієї частки прибутку, що спрямовується на тех-
нічний розвиток і переоснащення, модернізацію виробництва, ство-
рення нової, відповідної до світових стандартів продукції; 

надання соціально відповідальним підприємствам регіональ-
них преференцій у вигляді пільгового землевідведення, дозволів на 
будівництво тощо; 

надання соціально відповідальним промисловим підприєм- 
ствам державних замовлень, кредитів та інвестицій; 

забезпечення створення Національного реєстру соціально  
відповідальних підприємств і систематичне висвітлення цієї інфор-
мації у ЗМІ. 

У сфері кадрового забезпечення та виховної роботи щодо 
сприяння модернізації трудової сфери на засадах соціальної відпо-
відальності та соціального діалогу доцільно зосередитися на здійс-
ненні таких заходів: 

інтеграція системи корпоративної соціальної відповідально-
сті в освіту і науку, систему підготовки держслужбовців, підви-
щення кваліфікації фахівців, тренінги, практичні семінари тощо; 

навчання та заохочення членів профспілок у питаннях соціа-
льної відповідальності, нормативно-правової підготовленості, еко-
логічної грамотності, здорового способу життя, моральності; 
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удосконалення системи професійної підготовки, перепідго- 
товки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівни-
ків та професійної орієнтації населення, умов здійснення наставни-
цтва; 

сприяння вищим навчальним закладам в організації підгото-
вки фахівців за спеціальностями «Соціальний аудитор», «Експерт із 
соціальної відповідальності бізнесу», «Менеджер із соціальної та 
корпоративної відповідальності», доборі місць виробничої прак-
тики та працевлаштування випускників за цими спеціальностями. 

Пропозиції та рекомендації для зниження рівня кон- 
фліктної напруженості. 

У зонах локалізації конфліктогенних підприємств промисло-
вості1, дестабілізації СТВ на цих підприємствах необхідно: 

створити базу даних підприємств (БДП), що відзначаються  
підвищеним рівнем конфліктогенності, в кожному регіональному 
відділенні НСПП, особливо промислово розвинутих регіонів Укра-
їни;  

укласти угоду про співпрацю між представницькими ор-
ганами профспілок (Конфедерацією), роботодавців із регіональ-
ними відділеннями НСПП з метою об'єднання зусиль, спрямованих 
на поліпшення стану СТВ між працівниками і роботодавцями, запо-
бігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) 
(КТС(К)), сприяння їх своєчасному та справедливому вирішенню. 
Такі угоди мають включати заходи щодо: 

надання безкоштовних консультацій представникам сторін 
СТВ промислових підприємств з питань законодавчого регулю- 
вання СТВ, а також порядку вирішення КТС(К) і попередження їх 
виникнення; 

організації спільних виїздів на промислові підприємства з ме-
тою вивчення стану СТВ, виконання положень і зобов’язань, що  

1 Конфліктогенними є підприємства, на яких мають місце чинники де-
стабілізації стану соціально-трудових відносин, що виникли між сторонами 
соціально-трудових відносин щодо встановлення нових або зміни існуючих 
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни 
колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або 
окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://nspp-kd.ucoz.ua/news/baza_danikh_konfli 
ktogennikh_pidpriemstv_jak_forma_svoechasnogo_reaguvannja/2014-10-29-558. 
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містяться в укладених колективних договорах, особливо в колекти-
вах, де рівень конфліктної напруженості є високим через пору-
шення вимог законодавства про працю або невиконання положень 
колективних договорів; 

сприяння підвищенню правової культури сторін СТВ шляхом 
проведення консультацій, спільних нарад, круглих столів та інших 
заходів, розробки методичних матеріалів з питань організації, про-
ведення та участі у вирішенні КТС(К); 

сприяння подальшому розвитку територіально-галузевої, ре-
гіональної системи тристороннього соціального партнерства; 

проведення моніторингу стану СТВ на підприємствах основ-
них галузей промисловості в кожній області для оцінки стану до-
тримання законодавства про працю, положень Територіальної 
угоди, колективних договорів (угод) з метою виявлення зон локалі-
зації конфліктної напруженості на промислових підприємствах, де 
має місце погіршення стану СТВ, що може привести до виникнення 
КТС(К) чи акцій протесту; 

надання правової допомоги первинним організаціям профспі-
лки щодо практичного застосування Закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», норма- 
тивно-правової бази НСПП у процесі попередження загострення су-
перечок між сторонами трудових відносин і при вирішенні КТС(К) 
та ін. 

Для ефективного здійснення моніторингу стану СТВ на 
промислових підприємствах, виявлення конфліктогенних підпри-
ємств, забезпечення профілактики та запобігання виникненню 
КТС(К) регіональним відділенням НСПП України необхідно: 

проводити роботу з підтвердження репрезентативності 
суб’єктів соціального діалогу області на територіально-галузевому 
рівні відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Укра-
їні», видачі свідоцтв підтвердження критеріям репрезентативності 
представницьким організаціям профспілок та організаціям робото-
давців; 

розробляти та розповсюджувати методичні рекомендації 
щодо переваг розвитку соціального діалогу та соціальної відпові- 
дальності кожною стороною СТВ, у першу чергу для конфліктоген-
них підприємств;  
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створювати та застосовувати ресурси позаштатних інституцій 
регіональних і міських відділень НСПП, зокрема: інформаційно-
консультаційні центрів, трудового арбітражу, медіації; 

надавати представникам сторін СТВ систематичні консульта-
ції, роз’яснення та рекомендації, які сприятимуть стабілізації соціа-
льно-трудових відносин на рівні локалізації КТС(К);  

виявляти та своєчасно проводити обстеження конфліктоген-
них підприємств, надсилати інформаційні запити сторонам соціа-
льно-трудових відносин на виробничому рівні, організовувати уз- 
годжувальні зустрічі із сторонами СТВ та соціального діалогу (у ло-
кальному чи розширеному форматі); 

проводити необхідні роз’яснення та надавати письмові реко-
мендації щодо подальшого здійснення примирних процедур та вжи-
вання заходів, спрямованих на вирішення вимог найманих праців-
ників промислових підприємств. 

ІІІ.2.6.7. Екологічне становище як результат  
промислової діяльності 

Основними напрямами техногенного навантаження від про-
мислового сектору залишаються: 

утворення та розміщення відходів виробництва; 
спеціальне водокористування (водоспоживання та водовідве-

дення); 
емісія забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Утворення та поводження з відходами 
Станом на 2015 р.1 порівняно з рівнем 2010 р. утворення про-

мислових відходів І-ІІІ класів небезпеки2 скоротилося у 4,45 раза  
(рис. ІІІ.23). Тенденція падіння обсягів відходоутворення спостері-
гається починаючи з 2008 р. (з початком світової фінансово-еконо-
мічної кризи) і триває внаслідок скорочення промислових потуж- 

1 З урахуванням відсутності статистичних даних щодо зони проведення 
АТО. 

2 І клас – речовини (відходи) надзвичайно небезпечні за ступенем 
впливу на організм; ІІ клас – речовини (відходи) високонебезпечні; ІІІ клас – 
речовини (відходи) помірно небезпечні. 
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ностей, пов’язаних із національною соціально-політичною та еко-
номічною кризами.  

 

 
Рис. ІІІ.23. Динаміка утворення промислових відходів  

І-ІІІ класів небезпеки 
(складено за даними Державної служби статистики України1) 

 
Проте загальний обсяг небезпечних (І-ІІІ класів небезпеки)  

відходів, накопичених за 2000-2015 рр., скорочується повільнішими 
темпами (лише у 2 рази) та залишається значним – 12 млн т. Це  
зумовлено падінням активності у сфері використання відходів як 
вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів (майже у 7 разів 
у натуральному вираженні). Згідно з даними рис. ІІІ.24 питома вага 
утилізованих відходів за останнє десятиліття суттєво зменшилася 
порівняно 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%.  

Отже, утилізація відходів І-ІІІ класів небезпеки, незважаючи 
на скорочення обсягів їх утворення, просувається меншими тем-
пами, ніж у 2000-2002 рр. Але скорочення загального обсягу відхо-
дів І-ІІІ класів небезпеки, накопичених протягом експлуатації у  

                                                   
1 Державна служба статистики України (2016). Утворення та пово-

дження з відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ ns_rik/ns_u/opap_u2005.html. 
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місцях видалення відходів (46%), від рівня 2000 р. є позитивним  
маркером у динаміці техногенного навантаження від промислового 
сектору. 

Рис. ІІІ.24. Питома вага утилізації промислових відходів  
І-ІІІ класів небезпеки в обсязі утворених 

(складено за даними Державної служби статистики України1) 

Станом на 2015 р. на території України накопичено понад 
12,5 млрд т промислових відходів. 

Спеціальне водокористування2 
До техногенного водообігу в Україні залучено близько  

10 млрд м3 водних ресурсів. Рівень водозабору, споживання та во-
довідведення у 2015 р. зменшився 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 

1 Державна служба статистики України (2016). Утворення та пово-
дження з відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 
//www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ ns_rik/ns_u/opap_u2005.html. 

2 «Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних 
пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворот-
ними водами із застосуванням каналів» (ст. 48 Водного кодексу України). 
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водних об’єктів) коливається у межах 24-35%, що свідчить про не-
достатньо ефективне управління водними ресурсами в умовах, бли-
зьких до дефіциту1. З урахуванням того, що обсяги техногенно пе-
ретвореної води, яка повертається до екосистем, становлять у се- 
редньому 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 відхо-

дами та спеціального водокористування у періоди 2000-2007 та 
2009-2011 рр. спостерігалася зростаюча динаміка емісії забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря. Лише в 2014-2015 рр. відзна-
чається суттєве скорочення обсягів викидів, що певною мірою 
пов’язано з припиненням або скороченням діяльності підприємств 
індустріальних регіонів на сході країни (Донецької та Луганської 
областей). Викиди, утворені стаціонарними джерелами забруд-
нення, 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 ви-
раженні, як і раніше, становлять незначну частину загального інве-
стування. Так, у 2005-2010 рр. їх питома вага у складі капітальних 
інвестицій дорівнює близько 1,5%, у 2011-2015 рр. – 2,8%. При 
цьому min 6% (у середньому 15%) усіх еко-інвестицій становить ре-
монт існуючих (здебільшого застарілих) фондів природоохорон- 
ного призначення2. Більше половини (54%) усіх капітальних інвес-
тицій на охорону та раціональне використання природних ресурсів 
припадає на заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки. Ін-
шими, найбільш суттєвими статтями витрат є: охорона атмосфер-

                                                   
1 Відповідно до Всесвітньої програми оцінки води (World Water Assess-

ment Programme, WWAP) Україна належить до країн, що увійшли до групи 
«водної уразливості» (water vulnerability), тобто близьких до зони ризику або 
«водного стресу» (waterstress). 

2 Державна служба статистики України (2016). Витрати на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохорон-
них витрат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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ного повітря і проблеми зміни клімату – 18,5%; очищення зворот-
них вод – 11,1; поводження з відходами – 9,6; захист і реабілітація 
ґрунту, підземних та поверхневих вод – 5,1%. 

Також усталеною практикою є переважання поточних витрат1 
на охорону навколишнього природного середовища, які традиційно 
у 2-3 рази вищі за капітальні еко-інвестиції. Отже, підприємці обме-
жуються виконанням мінімальних, встановлених природоохорон-
ним законодавством, обов’язків та уникають масштабних заходів 
щодо екологізації технологічних укладів. З одного боку, це зумов-
лено обмеженістю фінансових ресурсів, з іншого – низькою ефек-
тивністю екологічного оподаткування. Слід зауважити, що питома 
вага витрат на охорону навколишнього природного середовища за 
рахунок коштів держбюджету не перевищує 10% та зберігає тен- 
денцію до скорочення в капітальних інвестиціях: за 1996-2010 рр. – 
8%, 2012-2015 рр. – 1,35%, у поточних витратах вона зберігається 
на рівні 2,5% з 2005 р. Тобто провідну роль у формуванні інвести-
ційного клімату у природоохоронній сфері відіграють економічні 
агенти відповідно до умов вільного ринку. Інвестиційна активність 
державних інститутів є мінімальною. 

Обсяг інноваційних витрат у промисловості (у середньому 
10 млрд грн на рік) також здійснюється переважно за рахунок влас-
них 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%. Переважаюча стаття фі-
нансування промислових інноваційних витрат (до 80% у 2015 р.) 
стосується «придбання машин, обладнання та програмного забезпе-
чення». На внутрішні науково-дослідні роботи припадає 6-14% 
інноваційних витрат, зовнішні – 1,7-3,4%. Серед упроваджених  
технологічних процесів до екологічно орієнтованих (маловідход-
них, ресурсозберігаючих та безвідходних) належить 33%. У струк-
турі інноваційної продукції, виробництво якої освоєно на вітчизня-
них підприємствах, техніко-технологічні інновації становлять 29%. 

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мислової за період 2000-2015 рр. скоротилася з 9,4 до 2,5%. Дина- 

1 Витрати на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних 
засобів природо-охоронного призначення) в робочому стані входять до складу 
витрат поточного періоду. 
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міка реалізації інноваційної продукції коливається в межах 31,4-
45,8 млрд грн на рік, із них у середньому 35% належить продукції, 
яка є новою для ринку, та 40% – яка експортується1. На 1 грн інно-
ваційних витрат у промисловості припадає 3-4 грн реалізованої 
інноваційної продукції, загалом інноваційна діяльність є рентабель-
ною. 

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

Позитивними маркерами в динаміці техногенного наванта-
ження від промислового сектору є скорочення обсягів: 

утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки у 4,45 раза (порів-
няно з 2000 р.), IV класу небезпеки – на 27%; 

скидання (як у натуральному, так і у питомому вираженні) ни-
жче рівня 1990 р., а також скидання стічних вод без очищення (у  
4 рази у 2015 р. порівняно 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 атмо- 

сферне повітря;  
низька інвестиційно-інноваційна активність у природоохо-

ронній сфері – питома вага екологічних інвестицій у капітальних у 
2011-2015 рр. становить лише 2,8%; серед упроваджених техноло-
гічних процесів до екологічно орієнтованих належить близько 33%; 

                                                   
1 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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недостатня стимулююча функція екологічних податків – вар-
тість емісії умовної одиниці забруднення менша вартості її утиліза-
ції або попередження утворення. 

Зберігаються «екологічно брудні» інституційні правила при-
родокористування, які допускають порушення норм природоохо-
ронного законодавства та споживче ставлення до природного сере-
довища. Підприємці обмежуються виконанням мінімальних, вста-
новлених природоохоронним законодавством, обов’язків та уника-
ють масштабних заходів щодо екологізації технологічних укладів. 

Акумулювання невирішених екологічних проблем у довго-
строковій перспективі загрожує економічній стабільності та добро-
буту держави в цілому. Це підтверджує низька позиція України в 
рейтингу країн за «життєздатністю екосистем» і рівнем техноген-
ного навантаження на навколишнє середовище.  

Для усунення виявлених невідповідностей чинного природо-
охоронного законодавства України до принципу «забруднювач пла-
тить» доцільно: 

приведення ставок екологічно орієнтованих податків і зборів 
у відповідність до міжнародних аналогів; 

переорієнтування фінансових потоків від екологічних плате-
жів (податків та зборів) на користь місцевих бюджетів та забезпе-
чення їх цільового використання на природоохоронні потреби і  
розвиток «зеленого» сектору економіки в місцях безпосередньої ло-
калізації джерел забруднення; 

запровадження коригувальних коефіцієнтів до методики роз-
рахунку величин екологічних податків для обліку економіко-еколо-
гічної ситуації на місцях; 

перенесення фіскального тягаря, пов'язаного з ресурсоспожи-
ванням та емісією забруднення, з населення на підприємців, які 
створюють екстерналії, що відповідає вилученню екологічних по-
датків і зборів за спеціальне природокористування понад затвер-
джені ліміти з прибутку господарюючих суб'єктів. 
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Висновки 2016 р. 
 
Перехід від планово-директивної економіки, заснованої на 

державній та корпоративно-колгоспній власності, до капіталістич-
ної, заснованій переважно на приватній власності та ринкових від-
носинах, призводить до довготривалих системних кризових явищ 
як в економіці, так і в соціальній сфері. Це продемонстрували всі 
постсоціалістичні країни, у тому числі Україна. Головною причи-
ною тому стали упущення в перетвореннях інституціонального се-
редовища. Нова еліта була неспроможною здійснити необхідні ін-
ституційні реформи. Роздержавлення власності, перетворення її на 
приватну в більшості випадків мали нелегітимний характер. У но-
вих власників не було необхідних знань у сфері організації капіта-
лістичного способу виробництва і тим більше такої практики. Нові 
власники вилучали фінанси із сфери виробництва для задоволення 
своїх особистих потреб, не приділяли достатньої уваги питанням 
капіталізації, мотивації найманих працівників, модернізації та інно-
ваційного розвитку виробництва. Наймані працівники були відсто-
ронені від власності, управління, участі у прибутках тощо. Згорта-
лася соціальна сфера. При цьому менталітет населення залишався 
переважно соціалістичним. Тому станом на 2016 р. показники еко-
номіки та промисловості України значно нижчі за рівень 1991 р. По-
гіршилися структура промисловості, рівень освіти та науки, іннова-
ції та капіталізації. Економіка стала потерпати від політики. 

За 25 років існування України як самостійної держави вона 
перетворилася на капіталістичну країну, у якій панівне місце посіла 
приватна власність олігархічних форм. Відбулося зрощення полі-
тичної верхівки державного управління з олігархами. Заможні про-
шарки суспільства відірвалися від основної маси населення як за  
рівнем доходів, так і за вузькогруповими інтересами. Триває руйну-
вання середнього класу, який усе більше наближається, а то й пере-
ходить на рівень бідності. Якщо за визначенням ООН межа бідності 
настає при доходах 5 дол./чол. на добу, то в Україні середня заробі-
тна 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, це практично жебраки. Серед можновладців також має місце 
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надмірна диференціація. Не простежується закономірність «виро-
щування» великого капіталістичного виробництва з малого та се- 
реднього. Навпаки, великі підприємства із завершеним циклом ви-
робництва розпадаються на середні та малі, а потім взагалі зника-
ють шляхом закриття та банкрутства. У результаті підприємства си-
ровинних галузей реально відірвалися від переробних. Сировинні 
підприємства самі виходять на зарубіжні ринки, залишаючи вітчиз-
няні переробні підприємства без сировини та інших ресурсів. 

Заслуговує на увагу думка про те, що «нинішня Україна по-
жинає гіркі плоди попереднього розвитку, який призвів до форму-
вання олігархічної суспільної системи, що паразитувала на радян-
ському спадку, імітувала ринкові й демократичні процедури та ін-
ститути, поляризувала українське суспільство, гальмувала розвиток 
середнього класу, деформувала політичну культуру, створила за- 
лежну й безініціативну зовнішню політику, підірвала потенціал 
збройних сил»1.  

Для виходу економіки та промисловості з глибокої системної 
кризи, що супроводжується розколом суспільства, доведеного, у 
тому числі через ці причини, до збройного протистояння на півден-
ному сході країни, необхідна політична воля всіх верств населення, 
керівництва країни, регіонів, місцевого управління. В економіці до-
цільно перейти від лібералізму до неокласицизму, кейнсіанства; у 
відносинах власності – створити реальні умови рівноправного  
функціонування всіх форм власності. Інститути повинні відпові-
дати реальним умовам капіталістичної економіки, сучасним ринко-
вим відносинам. 

Необхідно відновити довіру населення до правлячого класу, 
фінансової системи, правосуддя. Всупереч ліберальній теорії, яка є 
мейнстримом в економічній науці, слід посилювати роль держави 
як рівноправного суб’єкта ринкових відносин, розширеного відтво-
рення капіталу. Необхідно встановити реальну рівність в економіці 
всіх форм власності, участі найманих працівників в управлінні, уча-
сті в капіталі та прибутках тощо. На все це має бути орієнтована 
економічна та промислова політика. 

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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Вищенаведені проблеми можуть бути вирішені шляхом по- 
становки та досягнення стратегічних цілей, реалізації програм у 
тому числі щодо промислової політики, конкретизованих за вико-
навцями, об’єктами управління та часом, передбачаючи відповіда-
льність за точність і своєчасність виконання. 

Особливу увагу слід звернути на процеси, що відбуваються в 
зоні АТО. Сучасний незадовільний стан і занепад виробничого по-
тенціалу Донбасу дає шанс у процесі відновлення й розбудови його 
економіки для загальних кардинальних змін у структурі та спеціа-
лізації економіки регіону, а з часом і для сучасної індустріалізації 
інших регіонів України. Для цього доцільно спочатку розробити 
Стратегію структурної перебудови економіки Донецької та Луган-
ської областей і набір відповідних інструментів для її реалізації, се-
ред 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, серед-
ніх і малих підприємств регіону, подальшій його інтеграції в єдиний 
економічний простір країни, Європи та світу, вирішенні гострих со-
ціально-економічних проблем областей та окремих депресивних те-
риторій, інноваційному партнерстві державних і регіональних орга-
нів влади, місцевого самоврядування, приватного бізнесу та громад-
ськості. При забезпеченні високої якості процесу опрацювання та-
кого документа, прозорості розробки та належного його оприлюд-
нення 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 координацією Донецького наукового  
центру НАН і МОН України за рахунок мережі наукових й індуст-
ріальних парків на базі промислових майданчиків тих підприємств, 
відновлення діяльності яких у сучасних умовах є недоцільним. Для 
цього необхідно ухвалити відповідний закон про експериментальні 
стимулюючі регуляторні режими в них. Важливо використати та-
кож можливості сусідніх із Донбасом областей і відповідних науко-
вих центрів – Придніпровського та Північно-Східного. 
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Важливу роль може відіграти відновлення договірних відно-
син «центр-регіон» (наприклад, Кабінет Міністрів України − об-
ласть або Донбас у цілому) за окремими конкретними питаннями 
щодо відновлення об’єктів загальнодержавного призначення. 

На час кризової ситуації доцільно створити дорадчий (консу-
льтативний) комітет Верховної Ради України з регіональної пробле-
матики (для початку як експеримент, з чотирма підкомітетами для 
Центру, Заходу, Півдня і Сходу держави, за участі в кожному пред-
ставників депутатського корпусу від відповідних регіонів) для ап-
робації та більш ґрунтовного доопрацювання з урахуванням регіо-
нальної специфіки рішень, які стосуються перелічених регіонів Ук-
раїни1. Висновок відповідного підкомітету міг би бути додатковим 
аргументом для остаточного вирішення того чи іншого питання з 
проблем відновлення Донбасу органами влади завдяки можливос-
тям більш повного вивчення й урахування місцевих обставин на за-
сіданні підкомітету. 

Як експериментальну пропозицію також можна розглянути 
питання не тільки децентралізації та регіоналізації економіки згідно 
з уже прийнятими рішеннями влади, але і децентралізації управ-
ління держави з метою приближення відповідних міністерств і ві-
домств (їх підрозділів) до промислових регіонів (наприклад, за до- 
свідом 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 за-
вдяки кращому вивченню регіональної ситуації на місці, залучення 
більш підготовлених для цього місцевих кадрів. 

Необхідно ефективніше використовувати відповідно до світо-
вого досвіду розвинутих країн можливості наукової та освітянської 
спільноти як промислового регіону, так і країни в цілому при роз-
робці стратегічних і практичних заходів щодо проблем відновлення 
та розбудови в майбутньому економіки Донбасу, обґрунтуванні 
конкретних галузевих і регіональних програм. Тим більше, що До- 

1 Поза межами обговорення в такому комітеті мають бути питання суто 
центральної влади – забезпечення оборони держави, національної безпеки, ор-
ганізації кредитно-фінансових і міжнародних відносин, а також політики зба-
лансованого та комплексного економічного і соціального розвитку держави, 
сфер охорони здоров’я, екології, освіти, науки та культури. 
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нецький науковий центр, як форма організації регіонального управ-
ління академічною наукою, був першим і показовим для інших ре-
гіонів України. Він має значний досвід разом із Президією Націона-
льної академії наук України та Міністерством освіти і науки Укра-
їни щодо залучення наукового потенціалу країни, використання су-
часних інноваційних технологій для наукового обґрунтування і ви-
рішення завдань соціально-економічного розвитку виробництва в 
регіоні. Є додаткові можливості для використання з цією метою су-
часних форм інтеграції науки, освіти і виробництва, їх взаємного 
розвитку за рахунок організації тимчасових спільних груп для вирі-
шення конкретних нагальних науково-практичних завдань, обміну 
досвідом, стажування науковців в освіті, освітян у науці, і тих, і ін-
ших на виробництві та навпаки тощо. 

Практичне вирішення проблем відновлення регіону можна 
було б прискорити завдяки співпраці науковців, освітян та вироб-
ничників із підготовки кадрів за інноваційними спеціальностями у 
філіях зарубіжних університетів і коледжів, які б слушно було ор-
ганізувати для запровадження у виробництві технологій V та VI ук-
ладів, як логічний процес інноваційного розвитку регіону, замість 
значної частини застарілого та збиткового промислового виробни-
цтва. 

При вирішенні завдань економічного відродження регіону  
важлива роль має бути відведена розвитку інформаційного супро-
водження розробки та реалізації програм і заходів, їх результатів у 
засобах масової інформації, проведенню круглих столів, конферен-
цій за участю фахівців, представників центральної, регіональної та 
місцевої влади, зацікавленої громадськості для моніторингу ситуа-
ції в регіоні, внесення потрібних змін у стратегії та поточні дії. Це 
уможливило б додаткове роз’яснення політики держави у вирі-
шенні конкретних проблем, сприяло б зростанню авторитету дер-
жавних і регіональних органів влади на територіях, які є прилег-
лими до конфліктної та контрольованої зон. 

Аналогічна діяльність має здійснюватися на кожному підпри-
ємстві та в організації, які задіяні в роботі з відновлення економіки 
з метою обговорення, постійного контролю та участі громадськості 
у прийнятті та реалізації рішень, організації виконання виробничої 
та фінансової дисципліни. Це було б однією із зарекомендованих 
свого часу форм народного контролю за діями керівництва підпри- 
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ємства та владних структур, традиційного громадського контролю 
у всіх сферах суспільного життя за станом соціальної та економіч-
ної ситуації. Це може бути використано і для направлення у кон- 
структивне русло можливих стихійних процесів і виступів як меха-
нізмів включення вимог народних мас до першочергових завдань  
і дій законодавчої та виконавчої влади, керівників відповідних під-
приємств і організацій. Таким чином, можна було б «узаконити» й 
упорядкувати і протестні ініціативи. Також доцільно внести зміни 
до законодавства та додатково «цивілізувати» місцеві майдани і в 
інших регіонах. Усе це разом зі створенням постійно діючої 
об’єктивної та незалежної медіа-системи для висвітлення стану 
справ у регіоні надало б можливість більш ефективно здійснювати 
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, науков-
ців і викладацького корпусу на всіх рівнях виховання та підготовки 
кадрів, відданих державній справі розбудови соціально орієнтова-
ної економіки, виправлення катастрофічного економічного, еколо-
гічного та гуманітарного стану на Донбасі, який завжди був і має 
залишатись одним із 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 виробни-
цтві, тому необхідно з високою відповідальністю підходити до ви-
значення пріоритетів розвитку. Виходячи із сьогоденного бачення 
ця проблема має вирішуватись і шляхом випереджаючого розвитку 
внутрішнього ринку, разом із підвищенням ефективності зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Зараз реальне становище 
характеризується вкрай зруйнованим внутрішнім ринком. Головна 
причина цього полягає в низькій купівельній спроможності насе-
лення, викликаній низьким рівнем заробітної плати працівників, ви-
соким рівнем безробіття та цін на товари народного споживання  
і послуги. Вихід із даної ситуації є непростим. Так, відновлення, 
коли це доцільно, діяльності підприємств, пошкоджених промисло-
вих і житлових об’єктів, інфраструктури на першому етапі є розши-
ренням традиційних виробництв. Останні мають великі можливості 
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тимчасового розвитку, оскільки виробничі потужності промисло-
вого виробництва, заснованого на III-IV технологічних укладах, ви-
користовуються лише на 30-70%. Якщо почнуть працювати підпри-
ємства, то підготовлені для такої роботи люди погодяться навіть на 
затримання або неповну оплату праці у період до 3-6 місяців. Однак 
потрібна довіра до уряду, власників і фінансової системи, що може 
бути оформлено шляхом укладання договорів (національних, між-
народних) між працівниками і менеджментом бізнесу, урядом. Це 
дозволить на перший час наповнити внутрішній ринок товарами по-
всякденного попиту і забезпечити людей гідними доходами. Разом 
з тим уряд повинен буде взяти на себе регулюючу функцію у сфері 
ціноутворення, зайнятості населення, інфляції та ін. 

Використовуючи публічно-приватне співробітництво відпо-
відно до прийнятих програм, промислової та соціально-економічної 
політики, уряд має можливість бути поруч із громадянськими інсти-
тутами та підтримувати виробництво конкурентоспроможної на 
міжнародних ринках металургійної та хімічної промисловості, ма-
шинобудування, фармації та ін. Це може бути виготовлення запас-
них частин і деталей для автомобільної промисловості вітчизняних 
і зарубіжних підприємств, металургійного та машинобудівного 
комплексів, ліків, мінеральних добрив, засобів боротьби із шкідни-
ками агропромислового сектору виробництва тощо. Реалізація да-
них пропозицій зменшить гостроту питання щодо забезпечення 
джерел фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності. На ці 
цілі можна направити нелегітимні гроші, виявлені у процесі елек- 
тронного декларування, прийнявши відповідний закон про їх амні-
стію лише в тому випадку, коли ці кошти будуть направлені в ін- 
вестування розвитку підприємств та суспільно корисних послуг як 
важливої складової внутрішнього ринку, у тому числі промислової 
продукції.  
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Розділ ІV. Сценарії структурного розвитку  
промисловості України з позицій  
економічної, соціальної та екологічної  
безпеки 

ІV.1. Шляхи активізації розвитку промисловості  
України  

Системні та локальні кризи актуалізують науковий і практич-
ний 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 найбільш наочно 
проявляються у структурних співвідношеннях елементів системи. 
Змінюючись, економічні структури накопичують у собі потенціал, 
який може як сприяти зростанню системи, так і скорочувати мож-
ливості її розвитку. У методологічному плані дослідження струк- 
турних пропорцій, особливо їх змін на таких критичних етапах, як 
криза і посткризовий розвиток, стають особливо актуальними, оскі-
льки поглиблюють уявлення щодо сутності структурних змін як 
чинника посткризового розвитку. 

Промисловості, як одному з основних продуцентів товарних 
ресурсів, технологічних змін і формування дохідної частини бю-
джету, належить важлива роль у реалізації економічної стратегії 
держави. Структурна теорія економічного розвитку випливає з того, 
що зростання агрегованого продукту, наприклад, ВВП, як індика-
тора економічного розвитку, можливе за умов широких структур-
них перетворень усіх, або майже всіх, складових економічного 
об’єкта. Крім того, структурна політика має враховувати як умови, 
так і перспективи розвитку національної економіки.  

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

В Україні лише за останнє десятиліття такі коливання відзна-
чалися неодноразово, що можна спостерігати на трендах індексів 
ВВП і продукції промисловості за 2000-2015 рр. (рис. ІV.1). Їх річна 
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прив’язка, наприклад, досить щільно співпадає з проведенням чер-
гових виборів до Верховної Ради України та Президента України. 
Це дає підстави вважати, що уповільнення темпів промислового  
розвитку та економіки загалом не в останню чергу відбувалося че-
рез виборчу кампанію та надмірно часті зміни уряду. Проте не мо-
жна ігнорувати і варіант післякризової рецесії. Підтвердження 
цьому надає факторний аналіз відтворювального процесу. Розгля-
немо інвестиційний фактор. Упродовж 2001-2007 рр. він істотно  
підтримував позитивну динаміку обсягів промислового виробниц-
тва, але з початком кризи (2008 р.) рівень інвестування (рис. ІV.2 а), 
відповідно і промислове виробництво мали спадну тенденцію. Ін-
декс капіталізації був від’ємним майже за всіма видами економічної 
діяльності, що не сприяло посткризовому відновленню промисло-
вого виробництва. Слід додати також, що відтворювальна струк-
тура інвестицій в основний капітал не сприяла оновленню основних 
засобів (рис. ІV.2 б), тобто відбувалося інтенсивне накопичення за-
старілих основних засобів. 

 

 
Рис. ІV.1. Індекси ВВП і продукції промисловості,  

% до попереднього року 
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економіки, то стратегічно важливим є безумовно структурний фак-
тор, передусім той, що лежить у площині галузевої структури.  

а б 

Рис. ІV.2. Рівень інвестування (а) та рівень оновлення основних  
засобів (б) у промисловості 

Структурні зміни, як елемент промислової політики, завжди 
мають визначальний вплив на загальну стратегію соціально-еконо-
мічного розвитку країни. А. Калінін, наприклад, виходячи з інтере-
сів 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 соціаль-

них гарантій;  
3) етап встановлення рівноправності або навіть домінування соціа-

льних інтересів над економічними1. 
Україна всі 25 років реформування економічних відносин віддає пе-

ревагу першому варіанту реалізації промислової політики. Лише на деяких 
етапах у діях уряду посилювалися тенденції збалансування інтересів біз-
несу і суспільства. Але криза загострила економічне становище настільки, 
що при всій задекларованості соціальних інтересів країна опинилася в 
дуже небезпечній ситуації не тільки з реалізацією соціальних проектів, але 

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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і з розвитком економіки взагалі. Промисловість як один з основних проду- 
центів 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 промисловий роз-
виток. 

Однак рівень соціального забезпечення населення також по- 
требує суттєвої підтримки, щоб стати дієвим фактором реалізації промис-
лової політики. Тобто постає дуже складне завдання: визначити види дія-
льності, де підтримка бізнесу дала б вагомий результат щодо поліпшення 
як економічних, так і соціальних гарантій розвитку. 

Вибір галузей (видів діяльності) для державної підтримки має по-
ширену світову практику. Для держав з аграрною спеціалізацією еконо-
міки промислова політика підтримує передусім виробництва, пов’язані із 
забезпеченням національного сільського господарства. У країнах, багатих 
на сировину, більше уваги приділяється галузям, пов’язаним із видобут-
ком та переробкою природних ресурсів. Для країн індустріального типу 
актуальною є підтримка виробництва засобів виробництва та споживчих 
товарів, тобто переробної промисловості. Економічно розвинуті країни, 
віддаючи перевагу ринковим методам регулювання, також використову-
ють протекціоністські методи. Із посиленням кризових явищ це стало на-
віть суттєвим елементом промислової політики. Але для них більш харак-
терний селективний підхід до визначення окремих підгалузей та сегментів, 
які є традиційно важливими для національної економіки як з економічної 
точки зору, так і з соціальної. 

Певною мірою Україна теж дотримується такої стратегії, віддаючи 
перевагу традиційним сировинним експортоорієнтованим виробництвам – 
чорній металургії та хімії (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. за рахунок експорту, їх не можна розглядати як 
локомотив економічного зростання у стратегічному вимірі української 
промисловості. 

Для української промисловості пошук галузевого вектора струк- 
турної політики є особливо актуальним. Кожна з галузей (видів діяльно-
сті), яка витримала перевірку часом в умовах лібералізації, глобалізації та 
відкритого ринку, сьогодні несе відповідне економічне і соціальне наван-
таження, тому має підстави претендувати на державну підтримку. Певною 
мірою така підтримка існує, але вона здійснюється не за стратегією соціа-
льно-економічного розвитку країни, що давало б їй економічну і правову 
основу, а через лобіювання приватних інтересів окремих бізнес-груп. По-
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дальше збереження такої тенденції може лише поглибити протиріччя інте-
ресів суспільства і бізнесу, а через їх загострення – загальмувати процеси 
модернізації та активізації промисловості. 

Стратегія державної політики щодо підтримки окремих галузей  
і виробництв 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 виробни-
цтва (74,3%) та експорту (79,6%). Зберігається технологічна відсталість. У 
цих умовах ідеологія підтримки має спиратися на галузі, які найближчим 
часом (протягом 2-3 років) змогли б виправити загальноекономічну ситу-
ацію в країні, вийшовши на докризовий рівень розвитку й ефективності, 
відкривши можливості для подальшої структурної трансформації промис-
лового комплексу, зокрема у підвищенні технологічного рівня, подоланні 
сировинної орієнтації, поглибленні технологічної переробки зі збільшен-
ням доданої вартості. Вибір даних галузей доцільно здійснювати за такими 
критеріями: 

ефективність, тобто який обсяг ВВП та ВДВ генерує галузь на  
кожну гривню реалізованої продукції; 

виробнича активність, а саме наскільки прискореними темпами  
розвивається галузь завдяки конкурентним умовам та попиту на її про- 
дукцію; 

ринкова позиція, зокрема експортна орієнтація галузі та імпортна 
залежність у забезпеченні потреб внутрішнього ринку; 

інноваційність, тобто наскільки розвиток відповідного виду діяль-
ності сприятиме модернізації вітчизняної промисловості відповідно до сві-
тових тенденцій. 

Визначимо можливих кандидатів на підтримку, користуючись наве-
деними критеріями. Оцінку видів промислової діяльності за кожним із 
критеріїв наведено на рис. ІV.3.  

Так, за критерієм ефективності досить привабливими для дер-
жавної підтримки можна вважати такі види діяльності, як машино-
будування, фармацевтична промисловість, текстильне виробни- 
цтво. За критерієм інтенсивності розвитку лідерами проявили себе 
такі галузі, як виробництво харчових продуктів, текстильне вироб-
ництво, 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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Рис. ІV.3. Рейтингова оцінка пріоритетності окремих видів  

(підвидів) промислової діяльності для надання державної  
підтримки за зростаючою кількістю балів1 

                                                   
1 Харазішвілі Ю.М. Щодо вдосконалення методології інтегрального 

оцінювання рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: аналі-
тична записка / Ю.М. Харазішвілі, А.І. Сухоруков, Т.П. Крупельницька; НІСД, 
2013. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ articles/1358/. 
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ІV.2. Структура промисловості з позицій сталого  
розвитку 

Промисловість відіграє найважливішу роль у вирішенні акту-
альних проблем сучасності, а саме прискореного індустріального 
розвитку. Також вона є генератором науково-технічного прогресу й 
інновацій, важливим фактором глобальної конкурентоспроможно-
сті національних економік і драйвером економічного зростання. У 
зв’язку з цим посилення уваги до розвитку промисловості та про-
мислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучас-
ного світового господарства1. Як свідчить зарубіжний досвід, су-
часна промисловість є вагомим генератором науково-технічного 
прогресу та інновацій в економіці. Так, у ЄС на частку промислово-
сті, яка виробляє приблизно 15% ВВП, припадає 65% витрат на 
НДДКР і майже 50% витрат на інновації. Інноваційна активність ве-
ликих промислових підприємств приблизно вдвічі більше за актив-
ність 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 наукоємною дія-
льністю та провідним екологічно чистим виробництвом»3. 

У звіті ООН значна увага приділяється науково-технологіч-
ному прогресу та інноваціям у промисловості, без яких процес ін-
дустріалізації є неможливим, що, у свою чергу, стримує розвиток4. 
З одного боку, завдяки технологіям процес виробництва стає більш 
ефективним, підвищуючи, тим самим, конкурентоспроможність 

1 Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, 
виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, 
Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т еко-
номіки 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 про-
мышленном развитии. Обзор. Вена. 
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країн і знижуючи їх уразливість через коливання на ринках. Струк-
турні зміни, тобто перехід від трудомісткої до технологічно ємної 
економіки, є фактором економічної модернізації. Завдяки струк- 
турним змінам країни з низьким рівнем доходу отримують необ-
хідні можливості для подолання 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 середо-
вища, особливо у країнах із низьким рівнем доходу. Тому якщо кра-
їни не здійснюватимуть кроків за всіма трьома напрямами (підтри-
мувати економічне зростання, сприяти соціальному розвитку та 
прагнути до екологічної стійкості) і після досягнення компромісних 
рішень між ними, то малоймовірно, що такі країни далеко просу-
нуться на шляху до сталого промислового розвитку. Отже, голов-
ний висновок звіту ООН полягає в тому, що технології можуть слу-
жити досягненню цілей у всіх трьох вимірах сталого розвитку, зба-
лансованість яких посідає одне з провідних місць серед проблем  
розвитку країн або регіонів.  

В Україні в цілому відсутня збалансованість економічного, 
соціального та екологічного розвитку як у промислових регіонах, 
так і в країні загалом. Системне узгодження і баланс зазначених 
трьох складових і на цій основі розробка стратегії розвитку – за-
вдання надзвичайної складності. Звідси випливає найважливіше за-
вдання: відновлення індустрії на території своєї країни – реіндуст-
ріалізація – на новому науково-технологічному рівні та здійснення 
активної промислової політики для досягнення сталого розвитку. 

У зв’язку з викладеним виникає питання: чи відповідає визна-
ченим рисам промисловість України? Дослідженню проблем ста-
лого розвитку присвячено праці як зарубіжних, так і вітчизняних 
учених1. Незважаючи на об’ємність та важливість виконаних до- 

                                                   
1 Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному ви-

мірах: аналіз за даними 2005 р. / М.З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», ВПІ 
ВПК «Політехніка», 2006. – 84 с.  

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку : звіт 
про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Панкратова. – К., 2011. – 277 с. 
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сліджень, слід зауважити, що недостатньо уваги приділяється ви-
значенню існуючого стану сталого розвитку – методології інтегра-
льного оцінювання рівня сталого розвитку країни (регіонів, основ-
них видів економічної діяльності). У першу чергу це стосується об-
ґрунтування переліку складових та їх індикаторів для відображення 
соціального, екологічного й економічного стану країни.  

У відомих публікаціях більшість індикаторів замість віднос-
них є абсолютними 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 дестимулятори, що при-
зводить до неправильних результатів оцінок. Нормування індикато-
рів здійснюється практично за максимальними або мінімальними 
значеннями індикаторів замість нормування за пороговими значен-
нями. Замість визначення вектора порогових значень1 застосову-
ються спрощені оцінки «не більше» та «не менше», що призводить 
до помилкових висновків щодо максимізації інтегральних індексів. 
Вагові коефіцієнти визначаються експертним шляхом, що вносить 
певну частку суб’єктивізму, або взагалі приймаються однаковими 
та рівними одиниці, що виключає чутливість економічної системи 
від впливу різноманітних факторів. Відсутнє порівняння інтеграль-
них індексів з інтегральними пороговими значеннями, що власне  
і дозволяє ідентифікувати стан сталого розвитку. Потребують удо-
сконалення форма інтегрального індексу, методи нормування, ме-
тоди формалізованого визначення «динамічних» вагових коефіціє-
нтів. З урахуванням суттєвих змін у політиці та зовнішньоекономі-
чній ситуації, які спричиняють радикальні структурні перетворення 
в економіці та зміни емпіричних оцінок економетричних взає-
мозв’язків, стійкість вагових коефіцієнтів по всьому часовому пе- 

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 регі-
онів: національна доповідь / за ред. Е.М. Лібанової, М.А. Хвесика. – К.: ДУ 
ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. 

1 Вектор порогових значень: нижнє критичне, нижнє порогове, нижнє 
оптимальне, верхнє оптимальне, верхнє порогове, верхнє критичне. 
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ріоду є неадекватною та не відображає реальної дійсності. Заслуго-
вують також на увагу методи визначення вектора порогових зна-
чень. 

Головна мета створення системи індикаторів – моніторинг 
сталого розвитку 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 бажано визна-
чити 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 наяв-
ності зрозумілих критеріїв досягнення як у цілому, так і на рівні 
складових. Відсутність таких критеріїв обумовлює підміну науково 
обґрунтованих стратегічних цілей інтуїтивним баченням декількох 
фахівців, що ставить під сумнів досягнення сталого розвитку. Тому 
наукове обґрунтування кількісних орієнтирів індикаторів стратегій 
розвитку є необхідним та актуальним. 

Однак більшість стратегій, які пропонувались в Україні до 
цього часу, визначали основні напрями та пріоритети реалізації 
стратегії через декларування необхідних заходів на кшталт: забез-
печення, підвищення, створення, формування, оновлення, упрова-
дження, удосконалення, залучення та розроблення. Між тим визна-
чення пріоритетних напрямів таких стратегій не забезпечує очіку-
ваного здійснення цілеспрямованої політики держави, тому що не 
дає чітких, конкретних результатів дії – кількісних стратегічних орі-
єнтирів індикаторів, моніторинг яких дозволив би контролювати 
процес розвитку визначених напрямів. Іншими словами, визна-
чення напрямів та пріоритетів модернізації є умовою необхідною, 
але недостатньою.  

У деяких стратегіях наводяться кількісні характеристики ці-
лей, які не мають достатнього наукового обґрунтування. Напри-
клад, пропонується досягти щорічного зростання валового внут- 
рішнього 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.  

Отже, у таких стратегіях відсутні зрозумілі критерії досяг-
нення сталого розвитку як у цілому, так і на рівні складових. Вони 
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мають переважно декларативний характер, який не дає чіткого уяв-
лення про результати дії – науково обґрунтовані кількісні орієнтири 
індикаторів по кожному року, моніторинг яких дозволив би контро-
лювати процес розвитку визначених напрямів. Саме тому головним 
висновком національної доповіді «Інноваційна Україна 2020»1 є та-
кий: «… остаточне формулювання пріоритетних напрямів повинно 
було б визначатися на основі серйозних прогнозно-аналітичних до-
сліджень, що і передбачено законом. Сьогодні ж це наполовину ін-
туїтивне бачення кількох фахівців, з яким погодилась Верховна 
Рада України».   

Таким чином, важливими і досі достатньою мірою не розроб-
леними є методологічні засади створення системи об’єктивного оці-
нювання показників сталого розвитку як на рівні країни, так і на ре-
гіональному рівні та на рівні основних видів економічної діяльності 
(ВЕД). Найактуальнішим завданням оцінювання поточного стану 
сталого розвитку є обґрунтування мінімально необхідного переліку 
індикаторів для відображення основних проблем (соціальних, еко-
логічних, економічних), удосконалення методичних підходів до 
комплексної оцінки стану та динаміки складових сталого розвитку, 
оцінки загроз, дослідження кількісних параметрів гарантування ста-
лого розвитку на заданому рівні.2 Крім того, недостатньо визначити 
комплексну динаміку складових СЕЕ розвитку, яка засвідчує тільки 
збільшення або зниження в окремі періоди. Необхідним є порів-
няння динаміки інтегральних індексів рівня СЕЕ розвитку з інтег-
ральними пороговими значеннями (підхід з позицій безпеки), що 
дає змогу ідентифікувати стан розвитку; а потім порівняння дина-
міки інтегральних індексів СЕЕ розвитку з їх середніми оптималь-
ними значеннями, що дозволяє ідентифікувати стан сталого роз- 
витку.  

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 по-
зицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) / Ю.М. Харазішвілі 
// Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). – С. 149-159.  

Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії з пози-
цій сталого розвитку 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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Саме відсутність порівняння динаміки інтегральних індексів 
з інтегральними пороговими значеннями призводить до помилко-
вого висновку щодо його максимізації. Насправді необхідно забез-
печити таке регулювання сталого розвитку, щоб інтегральний ін-
декс перебував у межах порогових (а краще оптимальних) значень. 
Визначення динаміки інтегральних індексів СЕЕ розвитку та їх від-
хилень від порогових значень обумовлює необхідні регуляторні дії 
та уможливлює наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів для 
різних сценаріїв  розвитку.  

Сталий розвиток є інтегральною характеристикою стану еко-
номічної системи, оскільки система включає ряд підсистем – най- 
важливіших взаємопов’язаних структурних складових розвитку 
економічної системи, які відображають функціонування окремих 
сфер: економічну; соціальну; екологічну складові (рис. ІV.4).  

Рис. ІV.4. Структура промисловості з позицій сталого розвитку 

Наведений перелік індикаторів не є догмою та може змінюва-
тися залежно від цілей і глибини дослідження. Недостатньо аналі-
зувати окремі показники або індикатори розвитку промисловості. 
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Соціальна складова Економічна складова Екологічна складова 
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Це не дає повного уявлення про стан промисловості загалом. Крім 
того, неврахування тіньових аспектів економічної діяльності ви- 
кривляє оцінки розвитку, що є неадекватним реальній дійсності.  

Кожна складова має відповідний набір індикаторів: (стимуля-
тор (S) – індикатор, збільшення якого приводить до поліпшення си-
туації; 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). 
1.1.2. Формальна та неформальна складові: 
узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продуктив-

ної потужності) (S); 
темп приросту ВДВ, % (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 (акціо-

нерний капітал) 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); 
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темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S); 
 рівень фінансування інноваційної діяльності, % від ВРП (S); 
питома вага фахівців, які виконують науково-технічні роботи, 

чол./1000 зайнятих, % (S);  
питома вага підприємств, що здійснювали інноваційну діяль-

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

гальній кількості промислових підприємств, % (S); 
питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну про-

дукцію, у загальній 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 спра- 

ведливості) (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); 
рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використа-

ної води на 1 особу, млн м3 (S); 
рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі  

водні об’єкти на 1 особу, млн м3 (D); 
 
 
ІV.3. Концептуальні основи розроблення сценаріїв  

 розвитку з позицій безпеки 
 
Стан промисловості описується кількома десятками індикато-

рів, кожен з яких може збільшуватися або зменшуватися в окремі 
періоди. Тому виникає питання: в якому з двох розглянутих періо-
дів стан промисловості був найкращим? За наявності більш ніж 
трьох індикаторів завдання значно ускладнюється, необхідні фор-
малізовані математичні методи – інтегральне оцінювання рівня ста-
лого розвитку.  
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У процесі дослідження методичних підходів до інтегрального 
оцінювання стану розвитку або безпеки виявлено недоліки, які при-
зводять до викривлених оцінок1. У зв’язку з цим пропонується за-
стосовувати сучасні досягнення інтегрального 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;

вагові коефіцієнти – динамічні – із застосуванням методу «го-
ловних компонент» та методу «ковзної матриці»: 
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1 Харазішвілі Ю.М. Щодо вдосконалення методології інтегрального 
оцінювання рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: аналі-
тична 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 орі- 
єнтирів економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, В.Є. Дронь // Еконо-
міка Україні. – 2014. – №5. – С. 28-45. 

2 Харазішвілі Ю.М. Проблеми інтегрального оцінювання рівня еконо-
мічної безпеки держави / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь // Банківська справа. – 
2015. – № 1 (133). – С. 3-21. 
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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 роз- 
витку є встановлення вектора порогових значень індикаторів, що 
дає змогу шляхом їх порівняння виявити потенційні «зони небез-
пеки» та рівні небезпеки (прийнятний ризик (задовільний / допус-
тимий стан) – передкризовий стан – кризовий стан), а також визна-
чити умови, необхідні для посилення економічного імунітету еко-
номічної системи. Застосування в деяких працях1 примітивних кри-
теріїв «не більше», «не менше» для визначення порогових значень 
не вирішує повністю завдання ідентифікації стану економічної, со-
ціальної, екологічної  безпеки. 

Отже, визначення порогових значень досить тісно пов’язане з 
поняттям динамічної стійкості економічної системи та окремих її 
складників, або з механізмом гомеостазу2. Без такого порівняння 
матимемо динаміку інтегральних індексів СЕЕ розвитку, які визна-
чатимуть їх збільшення / зменшення в окремі періоди, що може при-
звести до помилкового висновку щодо максимізації інтегрального 
індексу. 

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

Отже, для кожного індикатора СЕЕ розвитку задається вектор 
порогових значень: нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє опти-
мальне, верхній поріг3, які також проходять інтегральну згортку. 

                                                   
1 Система економічної безпеки держави / за заг. ред. А.І. Сухорукова; 

Нац. ін.-т проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – К.: Стилос, 
2010. – 685 с. 

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

3 Оптимальні значення індикаторів (нижнє оптимальне, верхнє оптима-
льне) характеризують допустимий інтервал величин, у межах якого створю-
ються найсприятливіші умови для функціонування держави. Порогові зна-
чення індикаторів (нижній поріг, верхній поріг) – це кількісні величини, пору-
шення яких спричиняє несприятливі тенденції в економіці держави. 
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Без знання границь безпечних умов життєдіяльності захист життєво 
важливих інтересів об’єктів безпеки є неможливим1. З урахуванням 
визначення вектора порогових значень пропонується розширити 
«гомеостатичне плато»2 (рис. ІV.5). Тому головне завдання забезпе-
чення сталого розвитку – не максимізація рівня (інтегрального ін-
дексу) розвитку, а забезпечення його знаходження в межах порого-
вих, а краще оптимальних, значень (у межах «гомеостатичного 
плато»).  

Рис. ІV.5. «Гомеостатичне плато» динамічної системи 

Більш глибокі дослідження потребують визначення також нижнього та 
верхнього критичного значень. Порогові значення визначаються з урахуван-
ням досвіду економічно розвинутих країн ЄС та світу. 

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

2 Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та за-
стосування їх граничних значень: моногр. / А.Б. Качинський. – К. :  НІСД, 
2013. – 104 с. 
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З кожного боку «гомеостатичного плато» розташовані області 
з нейтральним та додатним зворотним зв’язком, перебування в яких 
є небезпечним або взагалі загрожує існуванню системи. У цьому  
сенсі важливого значення набуває моніторинг стану сталого розви-
тку в цілому та за окремими складовими й індикаторами для вста-
новлення існуючого стану порівняно з пороговими значеннями, ви-
значення загроз й обґрунтування стратегічних орієнтирів сценаріїв 
розвитку на середньо- та довгострокову перспективу. 

Таким чином, порогові значення – результати розрахунків із 
застосуванням комплексу методів із перевагою аналітичних підхо-
дів: функціональних залежностей, макроекономічних моделей, сто-
хастичні, нелінійної динаміки, законодавчий підхід, евристичні, 
аналоговий підхід, експертних оцінок; урахування оцінок міжна- 
родних організацій. Перевагу варто надавати першим двом мето-
дам, і тільки в разі неможливості їх застосування – іншим методам. 
Порогові значення необхідно переглядати залежно від стану еконо-
міки й тих завдань, які постають на певному етапі її розвитку. При 
неможливості застосування функціональних залежностей або мак-
роекономічних моделей (за їх відсутності) доволі часто виникає си-
туація, коли на основі різних джерел інформації можна сформувати 
вибірку (у даному випадку – граничних значень індикаторів), кіль-
кість елементів яких більше 20 (метод можна застосовувати як для 
великих, так і для малих вибірок). У даному випадку вектор поро-
гових значень можна визначити за допомогою t-критерію1.  

Інтегральний показник розраховується спочатку для кожної 
складової промисловості (згортка першого рівня), а потім – для без-
пеки промисловості в цілому (згортка другого рівня). Після одер-
жання динаміки інтегрального індексу стану економічної системи 
необхідно визначити стратегічну мету (або декілька цілей, напри-
клад, для песимістичного, реалістичного, оптимістичного сценаріїв, 
сценаріїв сталого розвитку) залежно від співвідношення значення 
інтегрального індексу з інтегральними пороговими значеннями. 

Оскільки  кожна складова (соціальна, екологічна, економічна) 
промисловості та її індикатори мають свої порогові значення, інте- 

                                                   
1 Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орі-

єнтирів економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, В.Є. Дронь // Еконо-
міка Україні. – 2014. – №5. – С. 28-45. 
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гральні порогові значення для кожної складової відрізнятимуться. 
Динаміка відхилень поточних значень інтегральних індексів від їх 
середніх оптимальних значень визначає дисбаланс розвитку та важ-
ливість загроз складових сталого розвитку.  

Концептуальні засади визначення стану та розроблення сце-
наріїв сталого розвитку країни, регіону будь-якого рівня або ВЕД 
включають такі етапи:  

1) ідентифікація – інтегральне оцінювання динаміки сталого 
розвитку порівняно з інтегральними пороговими значеннями;  

2) стратегування – визначення стратегічних орієнтирів ста-
лого розвитку до 2020 р. (або до будь-якого іншого) з позицій без-
пеки. 

 
 
ІV.4. Інтегральна оцінка сталого розвитку промисловості, 

загроз та їх впливу 
 
Відмінністю запропонованого методологічного підходу до 

ідентифікації сталого розвитку – інтегрального оцінювання − є од-
ночасне нормування як індикаторів СЕЕ розвитку, так і їх порого-
вих значень, застосування «комбінованого методу нормування», 
мультиплікативної форми інтегрального індексу, нового методу ви-
значення «динамічних» вагових коефіцієнтів та широкого спектру 
підходів обґрунтування вектора порогових значень. Це дає можли-
вість порівнювати в одному масштабі динаміку інтегрального ін- 
дексу та інтегральних порогових значень, тобто ідентифікувати 
стан СЕЕ розвитку, що обумовлює розроблення відповідних заходів 
повернення його в діапазон порогових, а краще оптимальних зна-
чень. Інтегральний індекс розраховується спочатку для кожної 
складової (згортка першого рівня), потім – для напряму розвитку 
(згортка другого рівня), а потім – для СЕЕ розвитку в цілому  
(згортка третього рівня). 

Згідно з розрахунками три з чотирьох складових не перебува-
ють в оптимальній 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 руйнування еконо- 
мічної системи. 
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Відповідно до проекту Концепції сталого розвитку України 
«…сталий розвиток визначається як процес побудови держави на 
основі узгодження і гармонізації соціальної, екологічної та еконо-
мічної складових з метою задоволення потреб нинішніх і майбутніх 
поколінь»1. 

Групування за головними складовими сталого розвитку про-
мисловості: економічна – макроекономічна (структурна, формальна 
та неформальна  складові), інвестиційно-фінансова, інноваційна; 
соціальна; екологічна, а також інтегральна згортка другого і тре-
тього рівнів складових сталого розвитку промисловості дозволяють 
визначити динаміку інтегральних індексів та їх порогових значень 
соціальної (рис. ІV.6 а), екологічної (рис. ІV.6 б), економічної  
(рис. ІV.6 в) безпеки промисловості України. 

Наступна згортка головних складових сталого розвитку до-
зволяє одержати інтегральний індекс СЕЕ розвитку промисловості 
України в цілому, який комплексно відображає існуючий стан ста-
лого розвитку (рис. ІV.6 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,

,
ta

соц tI  – інтегральний індекс  соціальної безпеки;  

2,

,
ta

екол tI  – інтегральний індекс екологічної безпеки;  

,екон tI  – інтегральний індекс економічної  безпеки;  

а1,t, а2,t, а3,t – динамічні вагові коефіцієнти. 
Результати розрахунків свідчать, що існуючий стан сталого 

розвитку промисловості України перебуває у вкрай небезпечній, 
тобто критичній зоні – на межі або нижче нижнього порогового зна-
чення, що обумовлено незадовільним станом безпеки всіх трьох 
складових сталого розвитку, з яких соціальна безпека промислово-
сті – у найгіршому стані. Вектори інтегральних порогових значень 
складових сталого розвитку (табл. ІV.1) суттєво відрізняються, що  
 

                                                   
1 Проект концепції сталого розвитку України / під керівництвом 

Б.Є. Патона, Ю.І. Самійленко, І.О. Зайця. – К., 2000. – 23 с. 
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Таблиця ІV.1 
Вектор інтегральних порогових значень складових  

сталого розвитку 

Складова 
Нижній 
поріг 

Нижнє  
оптимальне 
значення 

Верхнє  
оптимальне 
значення 

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 

 
вказує на різну наближеність інтегральних індексів до середнього 
оптимального значення (ідеального стану сталого розвитку) для ко-
жної складової сталого розвитку промисловості. 

У зв’язку з вищезазначеним динаміка відхилень поточних 
значень інтегральних індексів від їх середніх оптимальних значень 
визначатиме важливість загроз складових сталого розвитку  
(рис. ІV.7). 

 

 
Рис. ІV.7. Динаміка відхилень складових сталого розвитку  

промисловості від їх середніх оптимальних значень 
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Оскільки основою сталого розвитку на всіх рівнях є гармоні-
зація економічної, соціальної та екологічної складових, а за фактом 
маємо диспропорційність розвитку визначених складових, то си- 
стемне 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. ІV.6 г) є перебування низки інди-
каторів на межі або нижче нижнього порога, що і становить загрозу, 
а саме: 

за структурною складовою – валова додана вартість у про- 
мисловості (номінал) на одну особу; 

за формальною та неформальною складовими – узагальнена 
продуктивність (випуск на одиницю продуктивної потужності); 
темп приросту ВДВ; рівень технології виробництва (частка ВВП у 
випуску); рівень тінізації промисловості; рівень тіньового заванта-
ження капіталу; рівень тіньового проміжного споживання; 

за інвестиційно-фінансовою складовою – рівень інвесту-
вання; частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (акці-
онерний капітал) щодо ВДВ; рівень оновлення основних засобів;  
частка кредитів у переробну промисловість у кредитуванні еконо-
міки; 

за інноваційною складовою – рівень видатків на науково-тех-
нічні роботи; темп науково-технологічного прогресу; рівень фінан-
сування інноваційної діяльності; питома вага фахівців, які викону-
ють науково-технічні роботи, чол./ 1000 зайнятих; питома вага під-
приємств, що здійснювали інноваційну діяльність, у загальній кіль-
кості промислових підприємств; питома вага підприємств, що впро-
ваджували інновації, у загальній кількості промислових підпри-
ємств; питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну про-
дукцію, у загальній кількості промислових підприємств; 

за соціальною складовою –  рівень оплати праці у випуску (ко-
ефіцієнт соціальної справедливості); рівень тіньової заробітної 
плати до офіційної; відношення середньої заробітної плати у про-
мисловості до прожиткового мінімуму; 

за екологічною складовою –  рівень викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря в розрахунку на 1 км2, т; рівень вико-
ристання свіжої води на 1 особу, млн м3; рівень обсягу оборотної та 
послідовно (повторно) використаної води на 1 особу, млн м3; рівень 
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скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти на 
1 особу, млн м3. 

Усього для промисловості України 26 індикаторів із 30 
(майже 87%) становлять загрозу безпечного існування. На поліп-
шення стану цих індикаторів безпеки промисловості, у першу 
чергу, має бути спрямована стратегія забезпечення сталого роз- 
витку промисловості України.  

Важливою інформацією для здійснення керованого впливу на 
стан сталого розвитку промисловості є знання коефіцієнтів ела- 
стичності, які через вагові коефіцієнти складових та індикаторів по-
яснюють ступінь впливу окремих складових й індикаторів та є не-
обхідною інформацією для розроблення пріоритетних заходів 
впливу (табл. ІV.2, ІV.3):  

 
y x

E
x y

Δ= ⋅
Δ . (5) 

 
Таблиця ІV.2 

Коефіцієнти еластичності складових сталого розвитку 

Складова розвитку або індикатор Коефіцієнт  
Соціальна  0,2389 
Екологічна 0,3849 
Економічна 0,3729 

 
 

Таблиця ІV.3 
Коефіцієнти еластичності індикаторів сталого розвитку 

Індикатор Коефіцієнт 
1 2 

1. Валова додана вартість у промисловості (номінальна) на 
одну особу, тис. грн / чол. 0,013 
2. Узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продук-
тивної 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) 
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Закінчення табл. ІV.3 
1 2

9. Частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД
(акціонерний капітал) щодо ВДВ 0,0358 (9) 
10. Рівень оновлення основних засобів 0,0292
11. Частка кредитів у переробну промисловість у кредиту-
ванні 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
діяльністю, у загальній кількості ПП 0,0247
17. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації 0,0246 
18. Питома вага підприємств, що реалізовували інноваційну
продукцію 0,0248
19. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної
справедливості) 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 по-
вітря 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) вико-
ристаної води на 1 особу, млн м3 0,101 (4) 
25. Рівень скидання забруднених зворотних вод у поверх-
неві  водні об’єкти на 1 особу, млн м3 -0,0696 (5) 

Найбільший вплив на поліпшення або погіршення стану ста-
лого розвитку промисловості України мають його складові в такій 
послідовності: екологічна, 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 (еколо-

гічна складова). 
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4. Рівень обсягу оборотної та послідовно (повторно) викорис-
таної 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 
прожиткового мінімуму. 

7. Рівень оплати праці у випуску (коефіцієнт соціальної спра-
ведливості). 

8. Рівень тіньового проміжного споживання. 
9. Частка приросту прямих іноземних інвестицій за ВЕД (ак-

ціонерний капітал) щодо ВДВ. 
10. Рівень інвестування. 
Найбільшою загрозою економічної безпеки промисловості є 

тінізація заробітних плат та пов’язана з нею тінізація промислово-
сті.  

Соціальна складова сталого розвитку промисловості найбіль-
шою мірою відстає від середнього оптимального рівня вектора по-
рогових значень. Аналіз складових соціального розвитку, їх порів-
няння з рівнем в економічно розвинених країнах засвідчили, що 
найвагомішими проблемами, які стримують соціальний розвиток, є 
такі:  

високий рівень корупції, що є одним із спонукальних мотивів 
існування тіньової економіки;  

низький рівень оплати праці;  
високий рівень тіньової економіки, тіньової зайнятості та  

тіньових заробітних плат;  
викривлені пропорції між первинними факторами виробниц-

тва плюс невиправдано високе податкове навантаження на доходи 
населення й бізнесу, що перевищує реальні можливості економіки;  

недосконалість системи пенсійного забезпечення;  
бідність працюючого населення та значна диференціація оп-

лати праці в регіонах України, що посилюється неоднаковою стій-
кістю економік регіонів до впливу глобальних фінансово-економіч-
них криз1.  

                                                   
1 Харазішвілі Ю.М. Детінізація заробітних плат як чинник соціального 

розвитку та забезпечення економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, 
О.П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2013. – №4 (29). – С. 38-49.  



Розділ ІV 

408 

Розподіл доходів між різними суб’єктами економіки і дер-
жави – не тільки загальновизнана моральна категорія справедливо-
сті, але і найважливіший інструмент зростання виробництва. Але у 
промисловості України рівень оплати праці у випуску у 2016 р. до-
рівнює 0,0974 замість 0,26 – найнижчого рівня оплати праці у ви- 
пуску серед країн ЄС. 

Низький рівень оплати праці зумовлений існуванням корупції 
та надмірним загальним податковим навантаженням (у тому числі 
на заробітну плату), що перевищує реальні можливості економіки, 
робить Україну менш привабливою для здійснення підприємниць-
кої 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 примушу-
вати бізнес виходити з «тіні», не борючись із корупцією. Це просто 
вбиває підприємництво».1 

Отже, встановлення системи індикаторів сталого розвитку та 
запровадження  моніторингу сталого розвитку, основним завданням 
якого є збір і моделювання макропоказників, розрахунок, норму-
вання індикаторів та визначення інтегральних індексів сталого роз-
витку для їх порівняння зі стратегічними сценаріями сталого розви-
тку, можна вважати механізмом та засобом переходу до сталого  
розвитку. Співвідношення фактичних значень інтегральних індек-
сів із їх стратегічними значеннями визначатиме дієвість політики 
сталого розвитку. 

ІV.5. Стратегічні сценарії розвитку промисловості  
України у середньостроковій перспективі  
(2016-2020 рр.) 

Визначення динаміки інтегральних індексів сталого розвитку 
та їх відхилень від порогових значень обумовлює необхідні регуля-
торні дії та уможливлює наукове обґрунтування стратегічних  
орієнтирів для різних сценаріїв стратегій розвитку. 

1 Голубов А. Куда уходят деньги / А.  Голубов // Корреспондент. – 
2012. – № 46 (534). – С. 20. 
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Після визначення динаміки інтегрального індексу стану еко-
номічної системи необхідно встановити стратегічну мету (або де- 
кілька цілей) залежно від співвідношення значення інтегрального 
індексу з інтегральними пороговими значеннями, які характеризу-
ють оптимальний, передкризовий, кризовий або критичний стан 
економічної системи.  

Знання стратегічних цілей обумовлює необхідність вирі-
шення завдання декомпозиції інтегрального індексу, тобто завдання 
синтезу необхідних значень складових та їх індикаторів для знахо-
дження інтегрального індексу в заданих межах. Вирішення такої за-
дачі (оберненої) для кожної складової СЕЕ розвитку − коли відоме 
(або задане) його необхідне значення − дозволяє з урахуванням  
чутливості складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу 
та адаптивних методів регулювання1 визначити необхідні значення 
складових та їх індикаторів протягом періоду прогнозування в кож-
ному році.  

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

Як показали розрахунки, визначення стратегічних цілей пе-
редбачає такі сценарії розвитку (рис. ІV.8):  

1) інерційні сценарії розвитку за існуючими диспропорціями 
сталого розвитку: реалістичний − мінімальне прирощення інтегра-
льного індексу до рівня нижнього порогового значення (0,3458) –  
зад ніж
t порI I= ; оптимістичний − досягнення інтегрального індексу ста-

лого розвитку між значеннями нижнього оптимального та нижнього 
порогового значень (0,4707)  – 0,5( )зад ніж ніж

t пор оптI I I= + .  

2) збалансований сценарій сталого розвитку − повноцінний 
сталий розвиток – досягнення середнього оптимального значення 

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

Наука, 1970. – 512 с.   
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кожної складової1 – приріст інтегрального індексу сталого розвитку 
до рівня (0,6953) – 0,5( )зад ніж верх

t опт оптI I I= + .  

Рис. ІV.8. Сталий розвиток  промисловості  
зі стратегічними цілями 

Узагальнену схему адаптивної системи регулювання рівня 
сталого розвитку з еталонною моделлю наведено на рис. ІV.9. 

Входом в узагальнену схему адаптивної системи регулю-
вання є розрахункові та прогнозні індикатори макроекономічної мо-
делі загальної економічної рівноваги «Альфа»2  та статистичні дані 
Держкомстату України.  

1 На рівні індикаторів кожної складової залишаються існуючі пропорції 
впливу на рівень відповідної складової. 

2 Харазішвілі Ю.М. Теоретичні основи системного моделювання соціа-
льно-економічного розвитку України: моногр. / Ю.М. Харазішвілі. – К.: Полі-
граф-Консалтинг, 2007. – 324 с.  

Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України: моногр. / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі. – 
К.: НІСД, 2012. – 368 с.
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Застосування запропонованого підходу, а саме інтегральна 
згортка індикаторів і складових сталого розвитку, визначення стра-
тегічних цілей та адаптивного методу регулювання, дає результати 
стратегічних орієнтирів на рівні складових розвитку промисловості 
України для різних сценаріїв стратегій розвитку, відображені в 
табл. ІV.4.  

Таблиця ІV.4 
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

Розрахунки свідчать, що застосування інерційних сценаріїв 
розвитку при збереженні діючої техніко-технологічної структури 
економіки промисловості, яка відображається ваговими коефіцієн-
тами впливу, демонструє збереження існуючих диспропорцій роз-
витку (рис. ІV.10). 

Тобто за інерційними сценаріями розвитку рівновіддаленість 
інтегральних індексів від середніх оптимальних значень не спосте-
рігається. Така диспропорційність розвитку усувається збалансова-
ними сценаріями сталого розвитку з позицій безпеки – рівновідда-
леністю інтегральних індексів складових розвитку від середніх оп-
тимальних значень кожної складової, а не від абстрактного «оди- 
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ничного»1 вектора. Стратегічні орієнтири сталого розвитку та його 
складових, визначені з урахуванням чутливості впливу кожної ок-
ремої складової на інтегральний індекс, є метою стратегічного пла-
нування на середньо- або довгострокову перспективу.  

 
Рис. ІV.10. Динаміка диспропорцій розвитку інерційних сценаріїв 

 
Наступним кроком визначення стратегічних орієнтирів є ви-

користання одержаних інтегральних індексів складових сталого ро-
звитку як еталонних значень, формування критерію якості та 
розв’язок оберненої задачі для обґрунтованого визначення бажаних 
значень індикаторів кожної складової сталого розвитку методом 
адаптивного регулювання (див. рис. ІІІ.30) з урахуванням визначе-
них динамічних вагових коефіцієнтів впливу окремих складових й 
індикаторів. Використовуючи відповідні формули обчислення інди-
каторів кожної складової сталого розвитку та формули нормування 
у зворотному порядку, одержимо стратегічні орієнтири ключових 
макропоказників (табл. ІV.5). 

Визначені та науково обґрунтовані кількісні стратегічні оріє-
нтири сталого розвитку промисловості України на рівні складових 
й індикаторів є по суті стратегічним планом сталого розвитку та ос-
новою Стратегії розвитку промисловості України на середньостро- 
 

                                                   
1 Сталий розвиток регіонів України  /  наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2009. – 197 c. 
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Таблиця ІV.5 
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 про-
мисловості, 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 спожи-
вання, млрд грн 725,6 770,2 816,4 866,3 916,5
5. Капітальні інвести-
ції, 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 діяльно-
сті, млрд грн 16,50 17,80 19,30 21,06 22,98
8. Номінальна заробі-
тна плата, грн 5691,2 6481,7 7400,0 8415,8 9575,6
9. Обсяг прожиткового
мінімуму, грн 1436,3 1635,2 1866,0 2121,0 2411,7
10. Обсяг викидів за-
бруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3848,7 3797,5 3744,0 3691,2
11. Обсяг скидання за-
бруднених зворотних 
вод у поверхневі водні 
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 про-
мисловості, млн чол. 2,500 2,366 2,219 2,061 1,868 
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Продовження табл. ІV.5 
1 2 3 4 5 6 

3. Обсяг тіньової ВДВ, 
млрд грн 590,8 685,1 871,7 1103,0 1465,4 
4. Обсяг тіньового 
проміжного спожи-
вання, млрд грн 725,6 843,1 1066,5 1322,0 1669,1 
5. Капітальні інвести-
ції, 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 
інноваційної діяльно-
сті, млрд грн 16,5 20,2 29,2 42,5 66,9 
8. Номінальна заробі-
тна плата, грн 5691,2 7158,8 10079,3 14190,5 21853,9 
9. Обсяг прожиткового 
мінімуму, грн 1436,3 1804,7 2532,8 3542,7 5367,5 
10. Обсяг викидів за-
бруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3772,3 3546,7 3286,6 2882,9 
11. Обсяг скидання за-
бруднених зворотних 
вод у поверхневі водні 
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 проми-
словості, 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 спожи-
вання, млрд грн 725,6 857,9 816,7 682,1 497,7 
5. Капітальні інвести-
ції, млрд грн 103,2 171,4 250,3 333,4 414,3 
6. Обсяг фінансування 
НТР, млрд грн 14,3 31,6 55,4 80,1 103,6 
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Закінчення табл. ІV.5 
1 2 3 4 5 6

7. Обсяг фінансування
інноваційної  діяльно-
сті, млрд грн 16,5 25,3 36,1 47,4 58,3
8. Номінальна заробі-
тна плата, грн 5691,2 9026,0 15582,6 24857,4 35946,7 
9. Обсяг прожиткового
мінімуму, грн 1436,3 2214,5 3463,3 4809,1 6005,1
10. Обсяг викидів за-
бруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, 
тис. т 3900,0 3342,3 2693,9 1969,1 1178,0
11. Обсяг скидання за-
бруднених зворотних 
вод у поверхневі водні 
об’єкти, млн м3 1700,0 1496,1 1269,2 1025,8 770,7

кову перспективу. Такі дані необхідні для порівняння з фактичними 
значеннями індикаторів з метою визначення ступеня наближеності 
до сталого розвитку й ефективності заходів макроекономічної полі-
тики. 

Як свідчать розрахунки, найбільший ефект сталого розвитку 
промисловості одержуємо при застосуванні сценарію повноцінного 
сталого розвитку – рівновіддаленості інтегральних індексів складо-
вих розвитку від їх середніх оптимальних значень. У табл. ІV.6  
відображено зміни (збільшення або зменшення в рази) найважливі-
ших макропоказників сталого розвитку промисловості України за 
2016-2020 рр. для різних сценаріїв розвитку. 

Згідно з проектом Концепції сталого розвитку України сталий 
розвиток визначається як процес побудови держави на основі узго-
дження і гармонізації соціальної, екологічної та економічної скла-
дових з метою задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь. 
Рівень розвитку кожної складової вимірюється відповідним інтег-
ральним індексом, а його відхилення від середнього оптимального 
значення вектора порогових значень (нижній поріг, нижнє оптима-
льне, верхнє оптимальне, верхній поріг) характеризує диспропорції 
сталого розвитку. Рівновіддаленість кожної складової від свого се-
реднього оптимального значення визначатиме гармонійність ста-
лого розвитку. 
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Таблиця ІV.6 
Зміна найважливіших макропоказників 

сталого розвитку промисловості України за 2016-2020 рр. 

Показник 

Сценарії Стратегії 

реалістич-
ний 

оптиміс-
тичний 

повноцінний 
сталий роз-

виток 
1. Збільшення номінальної ВДВ 
промисловості, 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, 
разів 0,97 0,87 0,5 
6. Збільшення тіньового проміж-
ного споживання, разів 1,26 2,3 0,68 
7. Зменшення рівня тінізації промі-
жного споживання, разів 0,98 0,9 0,5 
8. Збільшення капітальних інвести-
цій, разів 1,48 4,53 4,01 
9. Збільшення фінансування НТР, 
разів 1,76 7,52 7,24 
10. Збільшення фінансування інно-
ваційної діяльності, разів 1,39 4,05 3,53 
11. Збільшення номінальної заро- 
бітної плати, разів 1,68 3,84 6,32 
12. Збільшення прожиткового міні-
муму, разів 1,68 3,74 4,2 
13. Зменшення обсягу викидів за-
бруднюючих речовин в атмо- 
сферне повітря, разів 1,05 1,35 3,31 
14. Зменшення обсягу скидання  
забруднених зворотних вод у по- 
верхневі водні об’єкти, разів 1,05 1,28 2,21 

 
За інерційними сценаріями розвитку рівновіддаленості інтег-

ральних індексів не спостерігається. Наближення окремого індексу 
до свого середнього оптимального значення вказуватиме на його 
пріоритетний розвиток за відповідним виміром і нехтування двома 
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іншими. Так, наприклад, для промисловості України інерційні сце-
нарії розвитку віддають перевагу економічній та екологічній скла-
довим при недостатньому розвитку соціальної. Так само еконо- 
мічна складова сталого розвитку промисловості віддає перевагу ін-
вестиційно-фінансовій складовій при недостатньому розвитку мак-
роекономічної та інноваційної, а макроекономічна віддає перевагу 
структурному розвитку при нехтуванні розвитком формальної та 
неформальної складових. 

Отже, інерційні сценарії розвитку промисловості зберігають 
диспропорційність складових розвитку та унеможливлюють їх зба-
лансованість. На противагу цьому повноцінній сталий розвиток, що 
характеризується рівновіддаленістю інтегральних індексів складо-
вих розвитку від відповідних середніх оптимальних порогових зна-
чень, забезпечує збалансованість 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 науково-технологічного прогресу й інновацій, 
важливим фактором глобальної конкурентоспроможності націона-
льних економік, виступає драйвером економічного зростання. Про-
мисловість України поки що підпадає під характеристику «труб, що 
димлять» через перебування рівня безпеки промисловості України 
на межі або нижче нижнього порогу, за яким може наступити руй-
нування системи. 

2. З метою моніторингу стану сталого розвитку промислово-
сті України з позицій безпеки запропоновано структуру його ана-
лізу, що включає соціальну, екологічну й економічну складові (за-
галом 30 індикаторів) та методологію для ідентифікації його рівня 
через сучасне інтегральне оцінювання, а саме: форма інтегрального 
індексу – мультиплікативна; метод нормування – комбінований; ва-
гові коефіцієнти – динамічні, на основі застосування методу «го- 
ловних компонент» та методу «ковзної матриці»; порогові зна-
чення – комплекс методів із перевагою аналітичних підходів. Ана-
ліз показав, що 26 індикаторів із 30 (майже 87%) становлять загрозу 
безпечного існування. Як критерії досягнення сталого розвитку за 
складовими запропоновано середні оптимальні значення (нижнє оп-
тимальне, верхнє оптимальне) вектора інтегральних порогових зна-
чень, визначених для країн ЄС та світу.  
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3. Запропоновано інноваційний перелік складових, їх індика-
торів та визначено вектори порогових значень соціо-еколого-еконо-
мічної модернізації промисловості, що дозволяє ідентифікувати її 
сучасний стан у всій багатогранності його аспектів, у тому числі: 
макроекономічний розвиток (структурна, формальна та неформа-
льна складові), інвестиційно-фінансовий розвиток, соціальний, еко-
логічний розвиток з урахуванням індикаторів, які не висвітлюються 
офіційною економікою, – узагальнена продуктивність, тіньові  
аспекти економічної діяльності (рівень тінізації промисловості, рі-
вень тіньового завантаження капіталу, рівень тіньового проміжного 
споживання, рівень тіньової заробітної плати, рівень тіньової зай-
нятості), коефіцієнт завантаження капіталу та темп науково-техно-
логічного прогресу. Виявлення новітніх індикаторів засвідчує той 
факт, що визначення рівня сталого розвитку промисловості України 
з позицій безпеки без зазначених індикаторів є неадекватним реаль-
ній економіці, що може спричинити втілення «не тих заходів» і «не 
в тому місці». 

4. Для наукового обґрунтування кількісних стратегічних орі-
єнтирів сценаріїв Стратегії соціо-еколого-економічної модернізації 
промисловості України на рівні складових й індикаторів запропо-
новано адаптивний підхід із теорії управління шляхом розв’язку 
оберненої задачі синтезу необхідних значень складових (індикато-
рів) для знаходження інтегрального індексу в межах заданих (поро-
гових або оптимальних) значень.  

5. За допомогою визначених підходів здійснено ідентифіка-
цію сучасного стану розвитку промисловості України з позицій без-
пеки, що дозволяє встановити найважливіші загрози розвитку про-
мисловості та їх вплив через визначення коефіцієнтів еластичності. 
Найбільше відстає соціальна складова промисловості, яка характе-
ризується занадто низькою часткою оплати праці у випуску, що за-
нижує номінальну заробітну плату у промисловості у 6,3 раза від 
нижнього рівня країн ЄС. Економічна складова характеризується 
найвищим рівнем тінізації промисловості – 126% від офіційної ВДВ 
промисловості (добувна – 35%, обробна – 139, виробництво елек- 
троенергії, газу та води – 62%). 

За результатами розрахунків найбільш впливовими загрозами 
економічної безпеки промисловості є такі (розташовані за пріорите-
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том впливу на рівень розвитку промисловості): рівень тіньової за-
робітної плати відносно офіційної (соціальна складова), рівень тіні-
зації промисловості (економічна складова) та рівень використання 
свіжої води на 1 особу (екологічна складова). 

6. Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку (інерційні сце-
нарії – реалістичний та оптимістичний, а також сценарій повноцін-
ного сталого розвитку) з позицій безпеки. Рівень розвитку кожної 
складової вимірюється відповідним інтегральним індексом, а його 
відхилення від середнього оптимального значення вектора порого-
вих значень характеризує диспропорції сталого розвитку. На від-
міну від існуючих стратегій розвитку, науково обґрунтовано кількі-
сні орієнтири складових та індикаторів сталого розвитку промисло-
вості 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 розви-
тку одержуємо при застосуванні сценарію повноцінного сталого  
розвитку промисловості – рівновіддаленості інтегральних індексів 
складових розвитку від їх середніх оптимальних значень. Страте- 
гічні орієнтири сталого розвитку, визначені з урахуванням чутливо-
сті впливу кожної окремої складової на інтегральний індекс, є ме-
тою стратегічного планування на середньо- або довгострокову пер-
спективу, що сприятиме поліпшенню економічної ситуації в Укра-
їні та прискорить перехід економіки до інноваційної моделі роз- 
витку. 

Отже, якщо реалізувати стратегічну мету досягнення пов-
ноцінного сталого 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 використа-
ний для будь-якої країни, економічного або адміністративного рай-
ону, області, виду економічної діяльності при плануванні на серед-
ньо- та довгострокову перспективу.  



 

421 

Розділ V. Перспективи подальшого розвитку 
промисловості 

 
Перехід промисловості України до сучасної, а реально по суті 

майбутньої для неї інноваційної моделі розвитку неможливий без 
попереднього етапу реструктуризації нинішнього потенціалу за ре-
комендаціями, викладеними в розділах І-ІV. Ці кроки необхідно 
здійснити для ліквідації неперспективного виробництва та недієвих 
механізмів його забезпечення, підтримки та розбудови тих вироб-
ництв, що вже досягли передового світового рівня або тих, що є  
перспективними в цьому відношенні та дадуть можливість забезпе-
чити на перехідний період зайнятість трудового потенціалу, нако-
пичити матеріальні та кадрові ресурси на майбутнє, стати реальною 
опорою, фундаментом для «стрибка» всієї промисловості на світо-
вий рівень. 

А поки що промисловість України переживає непростий етап, 
позначений складним сплетінням поточних антикризових, транс- 
формаційних і стратегічних і завдань подальшого розвитку в сучас-
ному контексті глобальних геополітичних, геоекономічних, соціа-
льних і технологічних змін. І як ніколи раніше, сьогодні актуальною 
є розбудова промисловості у формах не простого відновлення на 
зразок минулих, хай навіть ефективних зараз, варіантів, а такої за-
гальної моделі, яка забезпечить усій промисловості роль бази та 
драйвера для розвитку стабільної довгострокової ефективної еконо-
міки держави, позитивну динаміку всієї сукупності економічних, 
екологічних і соціальних перетворень в Україні. Для цього потрібен 
пошук значно більш ефективних шляхів підвищення конкуренто-
спроможності, забезпечення динамізму та гнучкості промислового 
виробництва як об’єктивної реакції на глобальні виклики загост-
рення фінансових проблем, погіршення економічної ситуації, зрос-
тання кон’юнктурної невизначеності, посилення глобальної конку-
ренції, значного ускладнення геополітичних та гуманітарно-цивілі-
заційних процесів. 

Зараз світова економіка перебуває на етапі масштабних і ди-
намічних змін, спричинених такими викликами, як третя (з її домі-
нуванням горизонтальних зв’язків, що змінюють на смарт-виробни-
цтво енергетику, економіку та оточуючий світ) і четверта техноло-
гічні революції («Індустрія 4,0» − фактичне смарт-виробництво на 
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базі CPS систем, пріоритетних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, «промислового інтернету», «промислового інтернету ре-
чей», управління на основі обробки великих масштабів даних). 
Вони забезпечать потрібну різноманітність смарт-виробництва у 
світі як сукупності різних видів малих, середніх і великих підпри-
ємств1. 

Із історії промисловості відомо, що перша промислова рево-
люція, яка забезпечила перехід від ручної праці до машинної, роз-
тяглася на довгі десятиліття. Прийнято пов'язувати її з винаходом 
парового двигуна у XVІІ ст., але процес переходу від мануфактур 
до фабрик тривав у розвинених країнах протягом XVІІІ-XXІ ст. 
Промислова революція значною мірою вплинула не тільки на роз-
виток науки і техніки, але і на зміну структури суспільства, урбані-
зацію, появу нових спеціальностей. Друга промислова революція 
була пов'язана з електрифікацією та організацією конвеєрного ви-
робництва у ХХ ст. спочатку автомобілів, а потім і більшості інших 
товарів. Різко підвищилася продуктивність праці, змінилися під-
ходи до управління підприємствами. 

На початку нинішнього століття стало з'являтися все більше 
публікацій на тему третьої промислової революції. Вона базувалася 
на оптимізації, а то і на відмові від використання корисних копалин, 
переході до відновлюваних джерел енергії разом з упровадженням 
комп'ютерів у виробництво, автоматизацією та переходом до циф-
рового адитивного виробництва, що британський The Economіst у 
2012 р. назвав новою промисловою ерою («Індустрія 3.0»). Вона за-
снована на трьох принципах: зміщення центру прибутку від етапів 
виробництва до центрів науково-технічного розроблення і дизайну; 
зростання продуктивності праці та, як наслідок, скорочення кілько-
сті працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві; заміщення 
централізованих моделей, що стали за останні століття традицій-
ними бізнес-розподіленими, так званими плоскими структурами з 
горизонтальною взаємодією. 

1 Вишневський В.П. Глобальна неоіндустріалізація й її уроки для Укра-
їни / В.П. Вишневський // Економіка України. − 2016. − №8. − С. 26-43. 

Вишневський В.П. Смарт промисловість: перспективи і проблеми / В.П.  
Вишневський,  С.І. Князєв // Економіка України. − 2017. − №7. − С. 22-37. 

Череватський Д.Ю. Смарт промисловість в реальних ракурсах / 
Д.Ю. Череватський // Економіка промисловості. − 2017. − № 3. – С. 145-153. 
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Незважаючи на те що переваги третьої промислової револю-
ції ще не були достатньою мірою використані у світовому масштабі, 
не кажучи вже за українські терени, на порозі стала німецька кон-
цепція «Індустрія 4.0», що являла собою відповідь промисловців 
«майстерні Європи» на процес глобального перенесення виробни-
чих потужностей до Південно-Східної Азії та інших регіонів, які 
стрімко розвиваються. 

Завдяки поступу «індустрій 3,0 та 4,0» у найближчому майбу-
тньому у світі технологічні інновації приведуть до справжнього 
прориву в бізнесі, забезпечивши довгострокове зростання продук-
тивності в масштабах усієї економіки планети. Витрати на транс-
порт і зв'язок скорочуватимуться, логістика та глобальні ланцюжки 
постачань стануть більш ефективними, торговельні витрати продо-
вжать зменшуватися – усе це відкриє нові ринки і сприятиме глоба-
льному економічному зростанню. Запорукою тому є швидкість 
змін, їх масштаб і системність. Швидкість технологічних проривів, 
що відбуваються, не має прецедентів в історії. Тим більше порів-
няно з попередніми промисловими революціями, четверта розвива-
ється за експонентою, а не лінійно. До того ж вона стосується основ 
існуючої промисловості в будь-якій країні світу. Широта та глибина 
цих змін спричинять перетворення всієї системи виробництва й уп-
равління. 

Можливості мільярдів людей, пов'язаних мобільними прист-
роями з безпрецедентною обчислювальною потужністю, ємністю та 
доступом до баз даних, безмежні. І ці можливості множитимуться 
завдяки технологічним проривам, що постійно виникають, у таких 
сферах, як штучний інтелект, робототехніка, Інтернет речей, само-
керовані на автопілоті автомобілі, 3D-принтери, нано-, біотехноло-
гії, матеріалознавство, заощадження енергії та квантові обчислення 
тощо. 

Фактично штучний інтелект уже перебуває скрізь, почина-
ючи від експериментальних зразків самокерованих автомобілів  
і дронів і закінчуючи віртуальними помічниками та програмним за-
безпеченням, які допомагають перекладати з інших мов або інвес-
тувати гроші. Вражаючий прогрес, досягнутий системами штуч-
ного інтелекту останніми роками, крім іншого, обумовлений експо-
нентним зростанням обчислювальної потужності та наявністю ве-



Розділ V 
 

424 

личезної кількості даних: від програмного забезпечення, викорис-
товуваного для розроблення нових ліків, до алгоритмів, які прогно-
зують, що нас може зацікавити з новинок кіно й музики. Тим часом 
цифрові технології виробництва готуються ввійти до повсякден-
ного життя. Інженери, дизайнери й архітектори, поєднуючи ком- 
п'ютерний дизайн, адитивне виробництво (технологія пошарового 
синтезу), матеріалознавство і синтетичну біологію, працюють сьо-
годні над симбіозом між мікроорганізмами, людським тілом, про-
дуктами, які ми споживаємо, і навіть будинками, у яких ми живемо. 

Як і попередні промислові революції, третя та четверта мають 
потенціал для того, щоб підвищувати рівень доходів значної час-
тини населення та поліпшувати якість життя. Фактично споживачі 
по всьому світу вже сьогодні користуються їх плодами. Технології 
цифрового світу зробили доступними нові продукти та послуги,  
завдяки яким наше життя стає легшим і приємнішим: замовлення 
таксі, бронювання авіарейсів, купівля товарів, здійснення платежів, 
прослуховування музики і перегляд фільмів, не кажучи вже про 
комп'ютерні ігри. Це сприяє більш ефективній реалізації можливо-
стей інклюзивних економічних інститутів1, що заохочують широку 
участь людей в економічній діяльності та створюють умови для 
найкращого застосування їх здібностей і вмінь. Серед характерис-
тик інклюзивних інститутів: забезпечення права власності, неупе-
редженість здійснення правосуддя, надання публічних послуг на та-
кому рівні, який забезпечив би однакові можливості для здобуття 
освіти, вибору професійної діяльності та створення нових бізнесів. 

Інклюзивні інститути запускають «маховик» економічного 
зростання, природі якого властиве явище, що Й. Шумпетер назвав 
його «творчим руйнуванням». Нові технології, бізнеси, організації, 
сектори заміщують собою те, що застаріло, породжуючи перемож-
ців і переможених як на політичній арені, так і на ринках. Тому  
часто саме зі страху перед творчим руйнуванням виникає опір ін-
клюзивним економічним і політичним інститутам. Адже еконо- 
мічне зростання – це не просте вдосконалення технологій та устат-
кування, підвищення освітнього рівня населення, це також транс- 

                                                   
1 Асемоглу Дарон й Робінсон Джеймс Чому нації занепадають. Похо-

дження влади, багатства та бідності / Дарон Асемоглу й Джеймс Робінсон. − 
К.: Наш формат, 2017. – 440 с. 
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формаційний і дестабілізаційний процеси, пов'язані з розширенням 
зони дії творчого руйнування. Творче руйнування властиве природі 
інклюзивної системи, що, вичерпавши наявні можливості, знахо-
дить нові рішення, таким чином відновлюючись і відроджуючись. 
Саме інклюзивні інститути Заходу сьогодні є платформою для про-
мислових революцій1. 

Навіть якщо в державі діють лише частково інклюзивні еко-
номічні інститути, а політична система є екстрактивною, завжди є 
небезпека перетворення перших на екстрактивні, внаслідок чого 
зростання може припинитися.  

Саме по собі здобуття Україною незалежності та асоціація з 
ЄС не передбачають автоматичного переходу від екстрактивності 
до інклюзивності. Інклюзивні економічні та політичні інститути в 
екстрактивному суспільстві України можуть з'являтися лише в ре-
зультаті глибокого конфлікту між елітами, на кшталт зовнішньої  
агресії, результативності проведення АТО й активних заходів щодо 
антикорупційного переформування влади і припинення існування 
офшорних схем ухилення від оподаткування. Зараз екстрактивні ін-
ститути тільки зміцнюються, тим самим збільшуючи проблеми, що 
існують у вітчизняному суспільстві. І чим вище рівень соціально-
майнової нерівності, чим більше ресурсів зосереджується в руках 
еліт, тим більше охочих поборотися за владу. Таким чином, екстра-
ктивна система може не просто полегшити прихід до влади черго-
вих, ще більш антиінклюзивних сил, але і породить додаткове  
внутрішнє протистояння та війни в суспільстві. 

Наступний виклик – це вичерпання невідновлювальних при-
родних енергетичних та матеріально-сировинних ресурсів, загроз-
ливий стан екологічного забруднення довкілля, поглиблення соціа-
льно-економічної нерівності, підвищення соціально-політичної 
турбулентності як в окремих країнах, так і в регіональному та гло-
бальному форматах. Усе це загострює конкуренцію між країнами, 
транснаціональними корпораціями, регіональними політико-еконо-
мічними утвореннями. 

                                                   
1 Противагою інклюзивних інститутів є екстрактивні (митниця, проку-

ратура, «кероване» МВС та податкова служба) і політичні сили, що їх підтри-
мують. 
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Як наслідок, іще більше активізується пошук нових моделей 
економічного зростання, здатних забезпечити вихід національних й 
інтегрованих економік на якісно вищий рівень соціально-економіч-
ної та екологічної ефективності. Саме до таких новітніх концепцій 
економічного розвитку в Україні належить неоіндустріальна мо-
дель (так звана неоіндустріалізація виробництва на базі смарт-про-
мисловості), що є альтернативною або наступною після постіндус-
тріальної моделі з її превалюванням сфери послуг в економіці. Від-
повідно виникає проблема ефективного включення української про-
мисловості в цей процес неоіндустріалізації як одного з провідних 
світових трендів економічного розвитку. Тобто розробка стратегії 
майбутнього розвитку промисловості в Україні потребує орієнтації 
на виклики і тенденції, зумовлені поворотом країн промислового 
авангарду світу до неоіндустріальної моделі, з обов’язковим кори-
гуванням на специфічні характеристики вітчизняного виробництва 
й економіки загалом. 

У зв’язку з вищезазначеним важливо враховувати, що індуст-
ріалізація, здійснена в Україні (у складі СРСР), означала перехід від 
превалюючого аграрного суспільства до промислового, при якому 
ланцюжки поставок і створення вартості були замкнені здебільшого 
всередині держави. Неоіндустріалізація в сучасному глобалізова-
ному  світі – це пріоритетний розвиток промисловості на засадах 
передового виробництва, при якому ланцюжки поставок і ство-
рення вартості, як правило, виходять за державні кордони і розта-
шовані глобально, відповідно до конкурентних переваг окремих ре-
гіонів світу, держав і підприємств. Тому для України в контексті за-
безпечення пріоритетного розвитку сучасної промисловості, яка 
здатна, наприклад, на відміну від сільського господарства, забезпе-
чити зростаючу граничну віддачу від вкладених ресурсів1, принци-
пове значення має підвищення якості її зростання, просування по 
світових ланцюжках поставок і створення вартості від перших ла-
нок із низькою питомою вагою доданої вартості в ціні продукції до 
наступних ланок із більш високою питомою її вагою. А для цього 
одного неокласичного підходу до вирішення проблем неоіндустрі-
ального розвитку України вже недостатньо, треба більш інтенсивно 

1 Райнерт Э. Как богатые страны остаются бедными / Э. Райнерт. – М.: 
Высшая школа экономики, 2011. – 382 с. 
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використовувати інструментарій інституціональної та еволюційної 
економічних теорій, які пропонують свої, додаткові засади промис-
лової політики1. Це випливає з того, що неокласика обмежена рам-
ками раціональної поведінки економічних суб’єктів. Щодо інститу-
ціональної теорії, то вона базується на припущеннях про норми 
людської поведінки, а еволюційна теорія враховує вплив на пове- 
дінку людей не тільки раціональності дій та інституціональних фа-
кторів, але і природного намагання до виживання й «егоїзму генів»2. 

У пошуку нових ефективних форм і методів функціонування 
та розвитку промисловості, адекватних сучасним викликам, кожна 
країна намагається максимально врахувати власну економічну, тех-
нологічну, інституційну специфіку. Водночас активно опрацьову-
ється світовий досвід здійснення структурних зрушень, удоскона-
лення інституційного середовища, залучення соціальних чинників 
для прискорення економічного зростання. Це зумовлює певні від-
мінності національних моделей неоіндустріалізації, які сьогодні  
формуються та реалізуються урядами різних країн.  

У промислово розвинених країнах (ПРК), таких як США, кра-
їни ЄС, Японія, Південна Корея, Сінгапур та ін., нова політика щодо 
промисловості зосереджується головним чином на суттєвому під-
вищенні її ролі в економіці після певного аналізу результатів реалі-
зації курсу на постіндустріальний розвиток. Головним чином це 
пов’язується з досягненням більш високих кількісних та якісних по-
казників конкурентоспроможності, а отже, поверненням на світові 
ринки провідних високотехнологічних видів промислової продук-
ції. Мета такої політики − реіндустріалізація. Її основні механізми 
пов’язані з: масштабним технологічним переоснащенням виробни-
цтва на базі досягнень третьої та четвертої промислових революцій 
(«промисловість 4.0»); решорингом – фізичним поверненням ви- 
робництв на національну територію; активними змінами у міжнаро-
дному розподілі праці та співробітництва. Зокрема, ключовими на- 

                                                   
1 Вишневский В. Промышленная политика: теоретический аспект / 

В. Вишневский // Экономика Украины. − 2012. − №2. − С. 4-15; №3. – С. 25-
35. 

2 Dawking R. The Selfish Gene / R.  Dawking. – New York: Oxford Univer-
sity Press, 1976. – 360 p. 
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прямами нової промислової політики1 проголошено інвестиції в 
інновації, поліпшення ринкових умов, доступ до капіталу, людсь-
кий капітал та вміння (кваліфікація). Значну увагу має бути приді-
лено всебічному розвитку внутрішнього ринку товарів і технологій.  

Країни, що розвиваються, орієнтуються на більш скромні  
завдання розбудови національних промислових секторів відповідно 
до внутрішніх потреб власної економіки та світових тенденцій.  
Безумовно, вони також налаштовані на використання нових проми-
слових технологій, але їх реальні можливості (фінансові, організа-
ційно-технічні, кадрові) у цих процесах є надто обмеженими порів-
няно з розвиненими економіками. Тому більшості з них доводиться, 
як і раніше, шукати баланс між екстенсивними й інтенсивними ме-
тодами зростання промислового виробництва, обережніше підхо-
дити до реструктуризації у промисловості, а також до включення у 
процеси міжнародного співробітництва. 

Україна, маючи переважно неконкурентоспроможну промис-
ловість, не може ігнорувати світовий процес неоіндустріалізації, 
який надає потенційний шанс вийти на новий рівень виробництва  
й ефективності. Однак це потребує суттєвого перегляду раніше ви-
будованих промислових стратегій.  

 На основі результатів аналізу виробництва за провідними по-
казниками до специфічних характеристик української промислово-
сті, які мають бути враховані при формуванні національної моделі 
неоіндустріалізації, слід віднести такі: нестійка динаміка обсягів 
продукції з переважанням спадних тенденцій зі значним впливом 
кон’юнктурного чинника; глибокі структурні деформації у галузе-
вому, внутрішньорегіональному розрізах, що продовжують накопи-
чуватися; доволі слабкі та нестійкі позиції промислових виробників 
на міжнародних ринках на тлі переважання експортної сировинної 
орієнтації функціонування економіки; значне технологічне відста-
вання більшої частки наявних виробництв, насамперед за критері-
ями енерго- та ресурсоспоживання; низький рівень екологічності 

1 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. A stronger European industry for growth and economic recovery / Euro-
pean Commission. – Brussels, 10.10.2012, (COM(2012) 582 final). – 33 р. – [Elec-
tronic resource]. – Accessed mode: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS-
erv.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF. 
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технологій та продукції; олігархічно-монопольна структура про- 
мислових виробництв; нерозвиненість внутрішньої та зовнішньої 
інфраструктури (транспортної, маркетингової, логістичної); інвес-
тиційна та інноваційна неспроможність основної маси виробників; 
практична відсутність надійних фінансових інститутів розвитку при 
обмеженості власних інвестиційних коштів підприємств; послі- 
довне погіршення ситуації з кваліфікованими кадрами.  

Серед особливих поточних умов, які характеризують середо-
вище формування та реалізації української моделі неоіндустріаліза-
ції, насамперед слід відзначити і стан гібридної війни, проведення 
паралельно системних реформ у різних сферах суспільного життя, 
високий рівень загострення соціально-політичних і регіональних 
протиріч, слабкість державних інституцій в управлінні економікою.  

Крім того, слід ураховувати, що «наявність таких вад еконо-
мічних відносин, як неналежний рівень захисту прав власності, мо-
нополізація ринків, нерівні «правила гри» в економіці, її сировин-
ний характер та низький рівень інвестицій у створення нових ви- 
робничих потужностей дає змогу констатувати системну кризу іс-
нуючої економічної моделі розвитку країни»1.  

Цей перелік можна ще доповнювати. Однак уже зрозуміло, 
що український сценарій неоіндустріалізації суттєво відрізняти-
меться від завдань розвитку промислово розвинутих країн унаслі-
док цільової багатовекторності необхідних перетворень і значних 
відмінностей вихідних позицій. Тому при опрацюванні неоіндуст-
ріальної стратегії доцільніше більше використовувати досвід країн, 
що розвиваються та мають (або мали) схожі передумови і можливо-
сті. Корисним може бути і досвід відносно нових членів ЄС 
(Польща, Чехія, прибалтійські країни), які знайшли моделі ефек- 
тивного подолання багаторічного економічного відставання й акти-
вно долучилися до процесів розбудови нової ефективної промисло-
вості. При врахуванні досвіду розробки комплексної промислової 
стратегії Китаю, яка представлена в урядовому десятилітньому 

                                                   
1 «Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року»; за-

тверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р.  
№ 275-р [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів Ук-
раїни. − Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid= 
249935442. 



Розділ V 
 

430 

плані1, слід по можливості скористатися розробленим механізмами 
реалізації та уважно аналізувати очікувані практичні здобутки ки-
тайської промисловості при виконанні даного плану. 

Доцільно активно залучати до розробки проблем розбудови в 
Україні сучасного промислового сектору вітчизняних науковців  
і визнаних експертів. Так, становлять інтерес напрацювання з про-
блем інноваційного промислового розвитку та розбудови промис-
ловості на засадах неоіндустріалізації в Україні, які містяться,  
зокрема, в роботах науковців Інституту економіки промисловості 
НАН України (додаток Е). Вони спираються на сучасні теоретичні 
розробки з промислового розвитку, узагальнення зарубіжного до- 
свіду промислової політики та практики, але насамперед на деталь-
ний аналіз українських реалій. Практична спрямованість цих до- 
сліджень відображена у пропозиціях щодо визначення пріоритетів, 
цільових орієнтирів, організації процесу розвитку промисловості та 
його інституційного забезпечення. 

Ґрунтовні розробки з проблем розвитку вітчизняної промис-
ловості та трансформації промислової політики мають фахівці Дер-
жавної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН Укра-
їни» (додаток Ж). Базові пропозиції щодо напрямів розвитку про- 
мисловості України на сучасному етапі охоплюють його ендогені-
зацію, перспективну, вигідну для країни спеціалізацію у глобаль-
ному, європейському та внутрішньому вимірі, технологічну модер-
нізацію, диверсифікацію виробництва та оптимізацію його струк-
тури. Визначено такі найважливіші цілі промислових реформ, як мі-
німізація зовнішньої залежності, технологічна модернізація, орієн-
тація на завоювання домінуючих позицій вітчизняного виробника 
на внутрішньому споживчому ринку; гарантування продовольчої 
безпеки країни і досягнення статусу світового виробника, забезпе-
чення воєнної безпеки країни завдяки відродженню вітчизняного 
ОПК, гарантування енергетичної безпеки. Роль держави у процесах 
реформування має бути досить активною та ґрунтуватися на ство-
ренні й використанні спеціальних інститутів стимулювання як по-
питу, так і пропозиції у пріоритетних секторах, на засадах держав- 

                                                   
1 Єрфорт І. Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості / І. Єр-

форт, Л. Збаразська // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). − 
С. 39-43. 
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ного стратегічного планування, поєднанні інструментарію як «вер-
тикальної», так і «горизонтальної» нормативної моделі промислової 
політики, запровадженні ефективного державного і громадського 
контролю за діяльністю природних монополій та ін. 

Переконливе наукове обґрунтування шляхів подальшого роз- 
витку промисловості України на сучасному етапі є важливим напря-
мом досліджень й інших наукових установ та вищих навчальних за-
кладів (додаток И). Це є важливою передумовою використання та-
ких розробок для суттєвого поліпшення ситуації у промисловій 
сфері. 

Однак без труднощів у такій важливій справі не обійтись. 
Проблеми реального переходу української промисловості до нового 
етапу розвитку, що у світі отримав назву «неоіндустріалізація», ма-
ють як внутрішні, так і зовнішні причини.  

Насамперед йдеться про надзвичайно несприятливі вихідні 
(наявні) умови − масштабну деіндустріалізацію як фактичний ре-
зультат процесу збоїв у перетвореннях упродовж років розбудови 
державності України та її нової економічної моделі. Більшість до- 
слідників, експертів, а також практиків одностайні в тому, що це  
відбулося внаслідок невдало обраної економічної політики, зорієн-
тованої переважно на монетарне регулювання в умовах збереження 
неефективної структури економіки, промисловості й інституцій-
ного середовища. Утім слід підкреслити не менш значущу роль чин-
ника загальної неефективності вітчизняного виробництва в умовах 
глобальної відкритості економіки, що зумовило швидкий розпад 
промислового комплексу України як неконкурентоспроможного.  

Масштаби деіндустріалізації в Україні об’єктивно потребу-
ють кількісного нарощування виробництва як першочергового 
етапу реіндустріалізації. Водночас не можна не відзначити, що ок-
ремі точкові конкурентні виробництва в Україні все ж таки зберег-
лися (практично всупереч державній політиці). Так, зокрема, Укра-
їна входить у вісімку держав, які володіють повним циклом проек-
тування та вироблення авіадвигунів, що експлуатуються у понад 
100 країнах світу, а також у десятку країн із повним циклом авіабу-
дування – від проектування до серійного виготовлення. Достатньо 
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конкурентоспроможними на світових ринках є вітчизняні транс- 
форматорне, турбоатомне та компресорне виробництва1.  

Однак повномасштабне розгортання цих та інших високотех-
нологічних виробництв стикається з проблемою ринків збуту, а та-
кож недостатнього фінансового забезпечення і технологічного роз-
витку наявних виробничих потужностей. Тому питання державної 
підтримки інноваційних за своїм характером виробництв багато ро-
ків є одним з актуальних, але дискусійним – всебічно підтримувати 
розвиток таких унікальних підприємств чи «відпустити» у само-
стійне конкурентне плавання? З огляду на поточний стан провідних 
наукоємних виробництв в Україні, можна цілком погодитися з тим, 
що «збереження та розвиток таких унікальних підприємств мають 
бути пріоритетним напрямом промислової політики України»2. 

Щодо визначення галузей-локомотивів неоіндустріалізації 
треба виходити з того, що воно має базуватись на особливостях но-
вої схеми перерозподілу доходу від виробництва продукції. Голов-
ним вигодоотримувачем у сучасному світі стають не власники ре-
сурсів або виробничих потужностей, а ті, хто має людський капітал, 
розробляє новий продукт і створює мережу для його реалізації. Та-
ким чином, найбільший прибуток у неоіндустріальній економіці 
отримують розробники та продавці унікальної продукції, дещо  
нижчий – власники інноваційних виробничих потужностей, а на  
нижніх щаблях – власники виробництв третього-четвертого техно-
логічних укладів і постачальники сировини. 

Серед українських галузей, які вже зараз мають вихід на між-
народні ринки і можуть потрапити на перші два щаблі піраміди,  
можна виокремити машинобудування. Загалом українське машино-
будування дуже неоднорідне: є як катастрофічно відсталі підгалузі, 
так і окремі, поки що конкурентоспроможні на світовому ринку. Се-
ред перспективних слід відзначити авіабудування, енергетичне,  
космічне машинобудування та ВПК. Основними конкурентними 
перевагами українських машинобудівників поки що є наявність  
технологічної бази, яка може бути модернізована до сучасних тех- 

1 Мазур В.Л. Проблеми промислової політики в Україні / В.Л. Мазур // 
Економіка України. − 2016. − №12. – С. 47-60. 

2 Там само. 
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нологічних укладів, залишкового людського капіталу, низької вар-
тості робочої сили і дуже вигідного географічного розташування. 

Причому частина з цих переваг має тенденцію до зникнення: 
незабаром технологічне відставання українських машинобудівни-
ків може досягти таких величин, що простіше буде порізати завод 
на металобрухт і побудувати новий, ніж модернізувати старий. Та-
кож близька до критичної ситуація з людським капіталом: велика 
частина інженерно-конструкторських працівників і кваліфікованих 
робітників має передпенсійний вік, а навчання нових технічних  
кадрів не здійснюється на належному рівні. 

Проте розташування України між Європою та Азією, а також 
істотно нижча зарплата, ніж навіть в азіатських країнах, є дуже при-
вабливими чинниками для інвесторів, які принесуть не лише гроші, 
але і технології. Але поки в Україні не буде захисту прав власності, 
шансів на розвиток машинобудування за допомогою інвестицій із 
розвинених країн немає. Проблемою є можлива втрата і цінності  
технологічних напрацювань, наявних у космічній галузі: активне 
розроблення відразу кількома приватними інвесторами багаторазо-
вих і суборбітальних космічних носіїв вже почала приносити свої 
плоди (SpaceX, OrbitalSciences і ще десятки інших). Зараз українські 
машинобудівники поступово втрачають останній шанс інкорпору-
ватися і в розвиток інноваційних енергозаощаджувальних техноло-
гій майбутнього.  

Певні перспективи має військово-промисловий комплекс, 
оскільки у світі ще достатньо країн, які поки не можуть дозволити 
собі найсучасніші зразки зброї. Тому український ВПК завдяки дер-
жавним інвестиціям і підтримці громадського волонтерського руху, 
отримавши значні людські й фінансові ресурси, зможе також ак- 
тивно працювати і на зарубіжжя, ставши провідною експортною га-
луззю. Збільшення фінансування, у свою чергу, дозволить посту-
пово впроваджувати новітні заходи трансформування виробництва 
та створення галузевих вертикально інтегрованих сучасних смарт-
підприємств. 

Більш перспективною є галузь IT. На сьогодні це єдина галузь 
в Україні, що відповідає вимогам неоіндустріальної економіки. При 
цьому слід розуміти, що в IT-послугах частка доданої вартості не-
зрівнянно вища, ніж у традиційному виробництві. Тобто, напри-
клад, 1 млрд дол. експорту в цій галузі за внеском у ВВП країни до- 
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рівнює кільком його мільярдам в АПК або в металургії. Причому 
прибутки в галузі є одними з найвищих і вони розподілені між 
більш ніж 80 тис. працівників, які витрачають їх в Україні. Тому IT 
реально є важливішим локомотивом економіки України. Якби не 
цей чинник, наслідки нинішньої кризи були б важчими. Причому 
розвиток галузі триває без будь-якої допомоги держави1. І якщо дер-
жава вирішить проблему щодо «відносин» силовиків та IT-компа-
ній, то галузь продовжить розвиватися за наявною тенденцією. Ро-
бота за спрощеною системою оподаткування є вагомою перевагою 
для ІТ-фахівців, а внутрішній приплив нових висококваліфікованих 
кадрів відбувається через дуже високі для України зарплати, що до-
зволяє за рахунок «самоуків» нівелювати недоліки системи вищої 
освіти. 

IT-галузь має відмінні перспективи в неоіндустріальному 
світі: кількість різноманітних гаджетів усе більше зростає, практи-
чно жоден сучасний пристрій або механізм, починаючи від смарт-
фона або телевізора і закінчуючи автомобілем або холодильником, 
вже не може обійтися без більш-менш складних програм. Проте, не-
зважаючи на стійкий розвиток галузі в Україні, є певні перешкоди. 
Сьогодні абсолютна більшість IT-компаній в Україні є аутсорсин-
говими, тобто пишуть код за вимогами зарубіжних замовників і не 
мають жодного відношення до кінцевого продукту. З одного боку, 
вони не зазнають збитків у разі провалу, з іншого – не отримують 
надприбутків від вдалих продуктів. Таким чином, українські IT-
компанії стоять на передостанньому, а не на вищому щаблі нео- 
індустріальної піраміди. 

У той же час основні конкуренти України у сфері IT-аутсор-
сингу йдуть іншим шляхом. Так, в Індії IT-галузь оголошена пріо-
ритетною та має суттєву державну фінансову і податкову під- 
тримку. Завдяки цьому IT-компанії можуть не лише працювати на 
аутсорсинг, але і залучати інвесторів для продуктових розробок, 
тобто створювати свої продукти, а в разі успіху розвивати їх у по-
дальшому. В Україні ж ті поодинокі компанії, які змогли досягти 
успіху на ринку готових продуктів, були негайно куплені західними 
інвесторами та вивезені з усім персоналом, а їх розробки − включені 

1 URL: http://uisgda.com/ru/mneniya/1155-milliardyi-dlya-oligarhov-2-
kak-zarabotat-na-neoindustrializatsii/. 
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до складу продукту компанії-поглинача (найсвіжіший приклад – 
Looksery). Деякі з нових вітчизняних ІТ-проектів, на кшталт агрега-
тора Tripmydream, продовжують самовдосконалюватися самотужки 
завдяки отриманим закордонним грантам. 

Водночас гравці IT-сектору визнають: він не стане панацеєю 
для всієї економіки та більшості безробітних щонайменше в серед-
ньостроковій перспективі. Адже не кожен може працювати в ньому, 
а зайнятість, хоч і динамічно зростає, проте підвищити її від ниніш-
ньої чисельності працівників навіть до 300-400 тис. у багатоміль-
йонній країні Україні ані за три, ані за п’ять років неможливо1. 

У даному контексті важливішим є розвиток АПК. В українсь-
ких реаліях обсяг валової доданої вартості на одного зайнятого в 
харчовій промисловості й товарному сільському господарстві зна-
чно більший, ніж у машинобудуванні чи металургії, а обсяг створе-
ної в АПК валової доданої вартості щонайменше вдвічі перевищує 
її обсяг у решті галузей обробної промисловості та є значно біль-
шим, ніж виробництво в них і добувному секторі разом. Аналогічна 
ситуація і зі зміною питомої ваги основних галузей української еко-
номіки в експорті. Тут має місце зростання частки вивезення про-
довольчих товарів з України і зменшення вивезення продукції чор-
ної металургії2. 

Таким чином, із трьох перелічених галузей дві (машинобуду-
вання й АПК) з позицій неоіндустріалізації потребують серйозних 
вливань приватних інвесторів і державної програми розвитку інфра-
структури, а третя (IT) має два варіанти розвитку: перший – не за-
важати отримувати досить чималі податкові надходження і ще біль-
ший приплив коштів в економіку від IT-фахівців; другий – спробу-
вати за допомогою держави вийти у світові лідери, зробивши IT 
пріоритетною галуззю, яка приведе до подальшого вдосконалення 
програмного забезпечення. Особливо це важливо для створення 
роздільної генерації відновлюваних екологічно чистих джерел  
електроенергії з подальшим обліком і регулюванням балансу ви- 
робництва та споживання (додаток К). 

А поки як у машинобудуванні, АПК, так і в ІТ-секторі, енер-
гетиці, за незначними винятками, ще не видно дієвих кроків, які б 

                                                   
1  http://tyzhden.ua/Economics/157110. 
2 Там само. 
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свідчили, що ці галузі є пріоритетними в економічному розвитку 
країни. Наразі вони практично рухаються вперед унаслідок гло- 
бальних тенденцій і збігів обставин.  

Допомога має лежати у площині якісних факторів підви-
щення продуктивності. Органи влади можуть робити для бізнесу 
все, чого він потребує. До переліку цих дій входять: допомога в пе-
рекваліфікації кадрів, залучення, скажімо, європейських грантів на 
модернізацію обладнання; систематизація інформації про різні  
ринки світу; фінансування та страхування експортних операцій; 
просування продукції в різних країнах світу через посольства та 
консульства; організаційна допомога у виході на європейський ри-
нок тощо. Таких інструментів, що успішно використовуються 
у світі, є десятки. Просто потрібно систематично переймати міжна-
родний досвід (додаток К) і навчитися адаптувати його до українсь-
ких умов. Можливості держави допомагати бізнесу організаційно 
завдяки її централізованій структурі практично невичерпні. Робити 
це можна, але тільки після здійснення відповідних реформ і з мак-
симальною увагою до антикорупційних заходів. 

Узагальнення світового досвіду також свідчить, що розвиток 
високотехнологічних виробництв серійного характеру так чи інак-
ше спирається на підтримку держави. Відмінності полягають у кон-
кретних напрямах (дослідження і розробки, безпосередньо вироб-
ництво, експортно-імпортне регулювання тощо) та формах (пряма 
чи опосередкована).  

Не можна сказати, що державна промислова політика в Укра-
їні зовсім залишає поза увагою унікальні виробництва та підприєм-
ства: розроблено галузеві стратегії з досить широким набором ме-
тодів державного стимулювання та підтримки. Однак більшість із 
них поки що залишається лише у стратегіях. Тому найважливіше 
зараз перевести заплановані заходи у площину практичних дій, 
оскільки розвиток зазначених виробництв – це реальний шлях пе-
реходу до неоіндустріального зростання. 

Наступна найважливіша проблема – дефіцит інвестиційних 
ресурсів для реалізації неоіндустріальних проектів. Йдеться як про 
державні, так і про корпоративні інвестиції. Перші обмежені по- 
стійним бюджетним дефіцитом, а другі – нестабільністю виробни- 
цтва і відповідно – скороченням прибутків або зростанням збитків. 
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Упродовж останніх років унаслідок подій в АР Крим та на 
сході країни промислові підприємства зазнали особливих втрат: за 
даними Держслужби статистики України1, у 2014-2016 рр. вони 
мали від’ємний фінансовий результат: (-166,4); (-181,4); (-7,6) млрд 
грн відповідно. Значною залишається частка збиткових підпри-
ємств – близько третини. Найбільші збитки спостерігаються у пере-
робній промисловості, що суттєво знижує її інвестиційну привабли-
вість та фінансову спроможність до модернізації. 

Саме у площині подолання інвестиційного дефіциту має роз-
будовуватися система державно-приватного партнерства як меха- 
нізму фінансового забезпечення взаємовигідних великих проектів, 
насамперед, для модернізації промислової інфраструктури загаль-
нодержавного та регіонального рівня. 

Не менш важливим є залучення прямих іноземних інвестицій 
як чинника прискорення інвестиційних процесів загалом та іннова-
ційно наповнених зокрема. Проте, як свідчить досвід минулих ро-
ків, особливо сподіватися на їх суттєве зростання у середньостро-
ковому періоді не доводиться. Негативний вплив матимуть макро- 
економічна, ринково-господарська, а нині ще й соціально-полі- 
тична нестабільність, різкі коливання валютного курсу, незадо- 
вільна якість податкової політики та ін.  

Ще один аспект, який розкриває сукупність проблем пере-
ходу до неоіндустріальної моделі, − якість та ефективність промис-
лової політики. Досить влучно промислову політику України про-
тягом усього трансформаційного періоду можна охарактеризувати 
так: «Промислові стратегії та політика з моменту набуття Україною 
незалежності фактично не передбачали заходів щодо збереження іс-
нуючих промислового, інтелектуального, освітнього, кадрового по-
тенціалів країни. За таких умов стихійний, тобто некерований, не-
регульований та непрогнозований органами державної влади пере- 

                                                   
1 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами про-

мислової діяльності [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Державної 
служби статистики України. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
operativ/operativ2012/fin/fin_rez/fr_pr/fr_pr_u/fr_pr_16_u.htm. 
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хід вітчизняної економіки на необмежені ринкові умови призвів до 
незворотних втрат у промисловості»1. 

Це лише один з аналогічних висновків, які містяться у віт- 
чизняній бібліографії, про неадекватність державної промислової 
політики умовам та завданням розвитку промисловості в Україні та 
її економічні наслідки. Тому  пропозиція науковців та експертів 
щодо формування нової промислової політики на сучасних засадах 
сприймається, безумовно, як слушна та актуальна. 

Нині, на етапі переходу до практичного вирішення завдань 
неоіндустріалізації, проблема формування ефективних механізмів 
здійснення сучасної промислової політики набуває особливого зна-
чення. Це зумовлено складністю та комплексним характером нових 
завдань, необхідністю наявності саме державної політичної плат- 
форми для узгодженої та скоординованої взаємодії всіх зацікавле-
них сторін – суспільства, держави, бізнесу.  

Актуальними для державної промислової політики залиша-
ються такі пріоритети: національна безпека; захист економічних ін-
тересів національних виробників; надійне забезпечення енергетич-
ними та матеріально-сировинними ресурсами; розвиток динаміч-
ного внутрішнього ринку як чинника зростання; дієва державна під-
тримка інвестицій, інновацій, зовнішньоекономічної діяльності; 
ефективна взаємодія науки з виробництвом,  міжнародна виробнича 
й економічна кооперація; демонополізація та зміцнення конкурент-
ного середовища; збалансування промислового розвитку регіонів, 
комплексна екологізація промислового сектору. 

Ще одна дуже гостра проблема здійснення неоіндустріаліза-
ції в Україні − кадрова. Тут відіграють роль кілька різних чинників: 
суто демографічне явище − значне вибуття працівників зі сфери  
виробництва за віковою ознакою; втрата кваліфікованих кадрів  
унаслідок відмирання цілих виробництв або їх масштабного згор-
тання; трудова еміграція, відсутність мотивації молоді до роботи в 
реальному секторі через низький рівень оплати праці, занепад сис-
теми професійно-технічної освіти; зниження рівня підготовки інже-
нерно-технічних працівників у ВНЗ. Таким чином, екстенсивне ви-
користання трудових ресурсів у процесі неоіндустріального зрос- 

1 Мазур В.Л. Проблеми промислової політики в Україні / В.Л. Мазур // 
Економіка України. − 2016. − № 11. – С. 3-18. 
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тання обмежене спроможністю ринку праці залучити у виробни- 
цтво працездатних осіб. Тому пріоритет має бути наданий чиннику 
підвищення продуктивності праці. 

Відіграє негативну роль і незадовільна якість ринку праці, 
який не здатен збалансувати потреби працедавців і робітників в 
умовах швидких структурних змін, загальної нестабільності. Як  
свідчить офіційна статистика, потреба промисловості у працівниках 
збільшується – на кінець 2016 р. вона складала 10 тис. чол.1 

Оскільки неоіндустріалізація – це шлях до інноваційного  
розвитку, саме інтелектуально розвинені, творчо активні кадри ма-
ють стати вирішальним фактором розбудови й ефективного функ-
ціонування нового виробництва. Нові технології потребуватимуть 
від робітників відповідних нових знань і навичок. Не відкидаючи 
ролі досвіду, слід визнати, що нові нестандартні підходи, активна 
творчість, мобільність – це прерогатива молоді. Проте саме серед 
молоді віком до 25 років рівень безробіття залишається більш як 
удвічі вищим, ніж у середньому по країні, – 22,4% економічно ак-
тивного населення2.  

Навіть на міжнародному рівні визнано існування в Україні не-
відповідності кваліфікації кадрів − менше 40% випускників ВНЗ 
знаходять роботу в тій галузі знань, за якою вони навчалися3. Ця 
розбіжність пропозиції та попиту на кваліфіковані кадри має бути 
хоча б частково подолана саме на основі розгортання неоіндустріа-
льної модернізації промислового виробництва. Водночас треба пра-
цювати і над тим, щоб трудове законодавство не стримувало про-
цеси техніко-технологічного оновлення, а всіляко сприяло їм у 
плані структурних змін, гнучкості трудових відносин, зацікавлено-
сті бізнесу і робітників у набутті високої кваліфікації та її зростанні, 
гідного рівня захисту праці. 

                                                   
1 Потреба роботодавців у працівниках [Електронний ресурс] / Офіцій-

ний веб-портал Державної служби статистики України. − Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/sz_br/sz_br_u/pp_g_u2014.htm. 

2 Програма гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки [Елект-
ронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
europe/rogeneva/srobudapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf. 

3  Там само. 
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Проблема забезпечення якісними трудовими ресурсами не є 
специфічною для України. Досить згадати активну політику розви-
нених країн (Німеччина, США) і тих, що розвиваються (Китай, Ін-
дія) щодо імпорту кваліфікованих фахівців та перспективної сту- 
дентської молоді, зокрема з України, на основі дієвих програм сти-
мулювання. Найбільшим попитом користуються фахівці IT-
сектору, сфери R&D, робітники високотехнологічних виробництв. 
Країни, що динамічно розвиваються, реалізують також механізми 
цілеспрямованої підготовки фахівців у провідних ВНЗ світу для на-
ступного їх використання в національних економіках шляхом дер-
жавної підтримки навчання. Подальша лібералізація візового ре-
жиму з ЄС містить не тільки переваги, але і реальний ризик збіль-
шення трудової міграції з України (незважаючи на існуючі обме-
ження). 

Не можна обійти увагою проблему великої частки тінізації 
економіки  та неформальної зайнятості. За цих умов ускладнюються 
процеси стратегічного планування та державного регулювання еко-
номічних процесів, виводяться зі сфери ресурсів значні кошти, по-
тенційно важливі для інвестиційно-інноваційної діяльності. Нефор-
мальна зайнятість, але з більш привабливою оплатою праці, спра-
цьовує як механізм нерегульованого переливання кваліфікованих 
кадрів, життєво необхідних вітчизняному високотехнологічному 
виробництву. 

Для динамічного й ефективного здійснення програм неоінду-
стріалізації в Україні необхідно також вирішувати проблему фор-
мування паритетної взаємодії влади та бізнесу. Сьогодні відсутність 
такого стратегічного паритету є очевидною, і це суттєво стримує 
реформування в економіці. Головна причина цього має інституцій-
ний характер – порушено інститут довіри між усіма суб’єктами та 
на всіх щаблях суспільства.  

Актуальним завданням у даному напрямі є розвиток постій-
них і надійних комунікацій з питань стратегії та промислової полі-
тики, включно з зацікавленими суб’єктами суспільства. Зарубіжний 
досвід надає безліч форм такого співробітництва, який може бути 
адаптований до українських умов. 

Специфічна українська проблема полягає в ситуації з Кримом 
і Донбасом. Вона породжує високий рівень політичної нестабільно-
сті, суттєво відволікає увагу й кошти на розв’язання пріоритетних 



Перспективи подальшого розвитку промисловості 
 

441 

проблем державної безпеки та оборони. Водночас не виключено, 
що це може стати поштовхом для прискореного відродження висо-
котехнологічного промислового виробництва, оскільки саме обо-
ронно-промисловий сектор традиційно орієнтований на інноваційні 
технології та продукцію. 

Що стосується проблем неоіндустріалізації в Україні (в інших 
країнах також), пов’язаних із зовнішніми чинниками, які теж треба 
мати на увазі, то доцільно відзначити такі: глобальні процеси пере-
розподілу природних ресурсів, дестабілізація економіки багатьох 
країн і регіонів (ЄС); різке загострення соціально-економічних кон-
фліктів включно до воєнних зіткнень та ін. Це може ускладнити до-
ступ до світових ринків ресурсів, продукції, інвестицій та інновацій, 
посилити глобальну конкуренцію, змінити структуру транснаціона-
льних виробничих ланцюжків створення доданої вартості. 

Вищезазначені проблеми не вичерпують усього спектру  
труднощів, з якими може стикнутися Україна, розпочинаючи реа-
льно неоіндустріальну модернізацію. Проте у держави та економіки 
практично немає часу на відкладання активної підготовки та пере-
ходу до нових моделей промислового розвитку. 

Саме ці питання мають бути зараз основними для науковців, 
фахівців з управління, підприємців та практичних працівників 
промисловості в їх діяльності з модернізації та розбудови сучасної 
моделі промисловості України. 

З метою ефективної реалізації можна використовувати 
світовий досвід1, який цілком є прийнятним і для України. У Європі, 
наприклад, законодавчо засновують Групи високого рівня, які є 
об’єднаними представництвами всіх зацікавлених у вирішенні 
стратегічних завдань сторін − учених, промисловців, громадських 
організацій, споживачів, профспілок, регулівних органів тощо. 

Так, Група з конкурентоспроможності енергоресурсів і навко-
лишнього середовища (High level group on competititiveness,energy 
and the environment) має мандат Європейської комісії на забезпе-
чення цілісності промислової, енергетичної та екологічної полі-
тики, узгодження ініціатив із розвитку галузей. Вона діє методом 

                                                   
1 Амоша О. Щоб змінилася погода, потрібний не поривчастий вітер, а 

загальна зміна клімату / О. Амоша // Дзеркало тижня. – 2017. − № 49-50 (345-
346). 
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консультацій, які сприяють виробленню політичних і законодавчих 
ініціатив, досягненню консенсусів у сферах від функціонування 
енергетичних ринків та енергетичної ефективності до протидії змі-
нам клімату. 

Першочерговим завданням такої Групи високого рівня з про-
мислового розвитку в Україні мало було б бути узагальнення на- 
укових розробок і практичного досвіду з неоіндустріалізації проми-
словості, розробка спеціальної програми дій у цьому напрямку в 
країні та механізмів її реалізації. Група може бути створена при На-
ціональному комітеті з промислового розвитку (НКПР), а Інститут 
економіки промисловості НАН України готовий взяти на себе ме-
тодичне та організаційне забезпечення її роботи, підготовку необ-
хідної програмної та поточної документації спільно з іншими фахо-
вими організаціями.  

Саме завдяки організації НКПР в Україні неоіндустріальна 
модель розвитку набула законодавчо-нормативної фіксації. Він 
створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
11.10.2016 р. №711 1 та з його діяльністю очікується активізація си-
стемних перетворень у промисловості України. Зокрема, Прем’єр-
міністр України В. Гройсман під час засідання Уряду зазначив: «За-
раз завдання Комітету − стати не просто структурою, яка утворена 
сьогодні, а реальним механізмом діагностики проблем національної 
промисловості, напрацювання механізмів і реальних, конкретних 
рішень, які дадуть можливості нам сьогодні отримати конкурент-
ний, якісний, національний продукт» 2. 

Певні обриси державної стратегії розвитку промисловості Ук-
раїни з урахуванням концепції неоіндустріалізації містяться у пуб-
лікації виконавчого директора створеного НКПР А. Гиршфельда3. 
Він підкреслює, що нова стратегія промислового розвитку має  
                                                   

1 Постанова КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 711 «Про утворення Націо-
нального комітету з промислового розвитку» [Електронний ресурс]. − Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249412905. 

2 URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249392130& 
cat_id=244274160. 

3 Гиршфельд А. Создание стратегии развития промышленности – жи-
вой процесс [Електронний ресурс] / А. Гиршфельд  // Зеркало недели. Укра-
ина. – 2017. − № 4. − Режим доступу:  http://gazeta.zn.ua/promyshliennost/ 
sozdanie-strategii-razvitiya-promyshlennosti-zhivoy-process_html. 
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ґрунтуватися на якісній діагностиці ситуації, визначенні реальних 
для реалізації цілей та пріоритетів, адекватному фінансовому забез-
печенні, конкретних формах і методах участі держави у великих 
інноваційних проектах. Найбільшими стримуючими чинниками ро-
звитку автор вважає низький рівень інвестицій (13% до ВВП), 
втрату кадрового ресурсу в обробній промисловості (утричі за 1998-
2015 рр.), зниження продуктивності праці, високий рівень енерго-
споживання (у розрахунку на 1 тис. дол. доданої вартості − у 6 разів 
вищий за середньосвітовий показник). 

Важливим документом, який визначає вісім загальнодержав-
них інноваційних пріоритетів на середньостроковий період 2017-
2021 роки, зокрема і в реальному виробництві, є постанова Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1056 «Деякі питання ви-
значення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки»1. Основні 
пріоритетні напрями загальнодержавних інновацій надано в табл. 
V.1. 

Розробляються середньострокові пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки з деталіза-
цією загальнодержавних пріоритетів інноваційної діяльності за най-
важливішими для розгортання процесів неоіндустріалізації напря-
мами технологічного оновлення промисловості й економіки в ці-
лому та стратегія розвитку промисловості.  

Таким чином, на державному рівні закладається системне ба-
чення необхідних технологічних змін як базової основи неоіндуст-
ріального інноваційного розвитку. Проте реалізація визначених  
завдань може мати проблеми через нерозвиненість національної 
інноваційної системи, брак достатніх інвестиційних ресурсів, скла-
днощі світової конкуренції тощо. І тут завдання Групи високого  
рівня з промислового розвитку, організація якої пропонується Ін-
ститутом економіки промисловості  НАН України, − поетапна ро-
бота з обговорення виникаючих проблем на шляху неоіндустріалі- 

                                                   
1 Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1056 «Деякі питання визна-

чення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності зага-
льнодержавного рівня на 2017-2021 роки». [Електронний ресурс]. − Режим до-
ступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249657691. 
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зації та розробка відповідних ефективних рішень і дій для їх подо-
лання. 

Таблиця V.1 
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр. 
Напрями Галузі реалізації 

Освоєння нових технологій транспортування 
енергії, впровадження енергоефективних, ре-
сурсозберігаючих технологій, освоєння альтер-
нативних джерел енергії 

Енергетика; 
ЖКГ; 
АПК 

Освоєння нових технологій високотехнологіч-
ного розвитку транспортної системи, ракетно-
космічної галузі, авіа- і суднобудування, озбро-
єння та військової техніки 

Промисловість; 
транспорт 

Освоєння нових технологій виробництва мате-
ріалів, їх оброблення і з’єднання, створення ін-
дустрії наноматеріалів та нанотехнологій 

Промисловість 

Технологічне оновлення та розвиток агропро-
мислового комплексу 

АПК 

Упровадження нових технологій та обладнання 
для якісного медичного обслуговування, ліку-
вання, фармацевтики 

Охорона здоров’я  

Широке застосування технологій більш чис-
того виробництва та охорони навколишнього 
природного середовища 

Промисловість; 
АПК;   
ЖКГ 

 Розвиток сучасних інформаційних, комуніка-
ційних технологій, робототехніки 

Економіка в цілому 

Важливим завданням Групи високого рівня має стати методо-
логічне та методичне забезпечення довгострокового планування 
державної промислової політики відповідно до змісту заходів і ка-
нонів ЄС у пріоритетних галузях розвитку вітчизняної економіки. 
Це дозволить прискорити інкорпорування до європейських лан- 
цюжків створення доданої вартості, організацію нових робочих 
місць, повернення до промисловості кваліфікованої робочої сили, 
залучення засобів і фінансових ресурсів з європейського ринку ка-
піталів та з цільових фондів для прискореного розвитку окремих га-
лузей і кластерів промисловості.  
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Саме для вдалого запровадження цих потужних важелів еко-
номічного зростання потрібно закласти в такий план процес ефек-
тивного реформування промислової сфери, оскільки воно є одним 
із головних викликів і ключовим завданням для держави в контексті 
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Тільки відродження віт- 
чизняної промисловості здатне реально вивести національне госпо-
дарство з тривалої кризи, забезпечивши динамічний розвиток еко-
номіки. Тобто вибір у стратегіях розвитку має бути зроблений 
на користь промисловості. У той же час у довгому переліку реформ, 
які згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» мають 
повести країну до європейських стандартів життя і вивести її на 
провідні позиції у світі, про індустріальну реформу навіть не згаду-
ється. Багато експертів справедливо зауважують: виключення про-
мисловості з національних економічних пріоритетів прирікає насе-
лення на зубожіння, а економіку – на стагнацію; ігнорування попе-
реджень про те, що ставка тільки на село, а не і на заводи в сучас-
ному глобалізованому світі безперспективна та приведе не до роз-
витку і прогресу економіки, а до регресу й примітивізації. До того 
ж незалежне економічне майбутнє України виявиться абсолютно 
недосяжним і при впровадженні штучних заходів, спрямованих 
на деіндустріалізацію у старопромислових регіонах і зоні АТО. 

Світова економічна історія давно підтвердила, що статки ба-
гатих країн формуються динамічними галузями промисловості та 
просунутими послугами, які всіляко підтримуються урядом і прав-
лячою елітою. Розвиток виробничих структур у тих галузях, де ско-
нцентрований технологічний прогрес, створює ренту (прибуток, що 
перевищує нормальний рівень доходу), яка дає інвесторам вищі 
прибутки, працівникам – вищі зарплати, а уряду – високі податкові 
надходження. Внесок різних видів економічної діяльності в націо-
нальне багатство неоднаковий. Вузька аграрна спеціалізація без пе-
реробки продукції сільського господарства ніколи не забезпечувала 
значних прибутків. Усі багаті країни використовували одну й ту 
саму стратегію: розвивали обробну промисловість, де зосереджено 
знання і технології. Така стратегія залишається безпрограшною  
і сьогодні. Необхідність здійснення нової індустріалізації в Україні 
вже давно назріла й обумовлена, з одного боку, важливою роллю 
промисловості як фундаменту соціально-економічного, науково- 
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технологічного й інноваційного прогресу, з іншого – потребою у ви-
рішенні гострих проблем, що постають перед країною, особливо 
сьогодні. 

І навпаки, глибоке падіння промислового виробництва в ці-
лому, особливо наукомістких виробництв інвестиційного напряму, 
призводить до деградації та руйнування національної економіки, 
стрімкої втрати конкурентних позицій на світових ринках. Тому 
треба ще раз підкреслити необхідність довгострокового планування 
сучасного реформування промисловості у співпраці з ЄС, ефектив-
ної організації та конкретного виконання плану, залучення до цього 
процесу всіх потрібних ресурсів і важелів. 

Сьогодні при розробці такого плану та його реалізації треба 
виходити з того, що внаслідок військового конфлікту і викликаної 
ним активізації згортання економічних зв'язків із РФ, яка до недав-
нього часу була одним з основних економічних партнерів, Україна 
має істотне скорочення промислового потенціалу. Країна зазнає 
збитків від зупинення роботи галузетвірних підприємств у най-
більш промислово розвинутих регіонах. Вимушений розрив вироб-
ничо-технологічних зв'язків між підприємствами сходу, півдня й ін-
ших регіонів поглиблює і до того критичний стан промисловості. 
Занепад промисловості спричиняє скорочення зайнятості в бюдже-
тотвірних галузях. Також зменшується експорт промислових това-
рів, скорочуються податкові прибутки бюджету, що поглиблює фі-
нансову і валютну нестабільність економіки. Вирішення гострих 
проблем, що постають сьогодні перед промисловістю країни, по- 
требує не просто розроблення системного плану її відродження на 
новій технологічній основі. У цей час Україні слід більш активно 
залучатися до програм ЄС з модернізації промисловості. Реалізація 
Угоди про асоціацію з ЄС відкриває цілий спектр можливостей  
для вирішення проблем якісного економічного розвитку України.  
Зокрема, у ст. 378 глави 10 «Політика у сфері промисловості і під- 
приємництва» Угоди йдеться про домовленість сторін розвивати 
та зміцнювати «співпрацю з питань політики у сфері промисловості 
і підприємництва... Поглиблена співпраця повинна поліпшити адмі-
ністративну структуру й нормативно-правову базу для українських 
і європейських суб'єктів господарювання в Україні і Євросоюзі 
й має ґрунтуватися на політиці ЄС з розвитку малого й середнього 
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підприємництва і промисловості». Далі у ст. 379 відзначається, що 
сторони співпрацюють для подальшого створення кращих базових 
умов через обмін інформацією та передовим досвідом і таким чи-
ном сприяння підвищенню конкурентоспроможності; спрощення й 
раціоналізації нормативно-правових актів і практики з окремим ак-
центуванням на обміні провідним досвідом з питань нормативно-
правових методів, зокрема принципів ЄС; сприяння розвитку інно-
ваційної політики, розширенню контактів між приватними підпри-
ємствами України і ЄС і між цими підприємствами й відповідними 
органами влади; підтримання вживання заходів щодо стимулю-
вання експорту країни; сприяння модернізації та реструктуризації 
окремих галузей промисловості України та ЄС1.  

Досі українська сторона неповною мірою використовує мож-
ливості для розвитку власної промисловості, закладені в Угоді. 
Якщо промисловці України та ЄС упродовж останнього часу ефек-
тивно налагоджують взаємовигідну співпрацю (про що свідчить ук-
ладання контрактів європейськими замовниками з різними підпри-
ємствами України, наприклад великими машинобудівними заво-
дами «Мотор-Січ», «Турбоатом», і невеликими інноваційними ком-
паніями, такими як МЕК «Квантум Електрик»), то на державному 
рівні економічну політику ще потрібно реформувати, зокрема не 
лише реанімувати практику формування державної промислової 
політики, але і наповнити її змістом відповідно до канонів ЄС. Інте-
грація підходів до промислової політики дозволить поступово роз-
ширяти ринки збуту продукції, входити до європейських ланцюж-
ків створення доданої вартості, забезпечити нові робочі місця, по-
вернути до промисловості кваліфіковану робочу силу, залучити ко-
шти на розвиток промисловості з європейського ринку капіталів і з 
цільових фондів (у т.ч. Європейського фонду розвитку, Європейсь-
кого фонду регіонального розвитку, Європейського інвестиційного 

                                                   
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом… з іншої сторони.  
Association agreement between the European Union and its member states, 

of the one part // European External Action Service // Урядовий портал [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ uk/publish/ 
article?art_id=246581344&cat_id=223223535. 
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фонду), залучитися до здійснення науково-інноваційних проектів 
(наприклад, за програмою «Горизонт – 2020»).   

Значною мірою на Україну впливає і спадний тренд цінового 
циклу на сировинні товари. Уже немає ані найменших сумнівів, що 
падіння цін на всіх сировинних ринках – це не спекулятивні стрибки 
або наслідки локальних криз, а прояв довгих економічних хвиль. 
Україна протягом двох останніх десятиліть була експортоорієнто-
ваною країною. І багато в чому саме зростанням світових ринків був 
обумовлений річний приріст ВВП України на 7-12 % у першій по-
ловині 2000-х років. Проте значну частину можливостей і потенці-
алу періоду економічного зростання використано не було.  

Ціни на сировинних ринках, які були традиційними джере-
лами економічного зростання України, за останні роки значною мі-
рою знизилися, і є всі підстави припускати, що в найближче десяти-
ліття їх зростання не відбудеться. Попередній період низьких цін 
тривав майже двадцять років, і в цілому така розмірність властива 
довгим сировинним циклам (рис. V.1). 

Рис. V.1. Діаграма зміни динаміки індексів цін 
на сировинних ринках (2000 р. = 100) 
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До недавнього часу одним із головних експортних товарів в 
Україні була продукція металургії, яка зараз складає чверть від 
українського експорту, а в середині 2000-х років доходила до 42%. 
Проте за роки незалежності в Україні не було здійснено будь-якої 
істотної модернізації виробництва. У цей час в азіатських країнах 
були побудовані нові, сучасні металургійні комплекси. У Туреччині 
та Китаї, які були основними споживачами української продукції, 
введений у дію величезний обсяг потужностей. У зв’язку з цим ук-
раїнські металурги витіснялися з ринку конкурентами, що мали  
менші виробничі та транспортні витрати1. 

Охолодження економічного зростання в Китаї не залишає на-
дій на відновлення високих світових цін найближчими роками.  
Більше того, у Китаї вже зупинено третину металургійних заводів, 
а ціна на деякі види металопрокату на китайських біржах впала 
до ціни металобрухту. Отже, основним для української металургії 
стає внутрішній ринок. 

На ринках сільськогосподарської та харчової продукції коли-
вання традиційно не такі великі, проте там теж відбувається спад. 
Причому ця група товарів є основною в українському експорті: її 
частка складає більше третини всіх товарів. При цьому можливості, 
які виникли в результаті підписання асоціації з ЄС, більшістю ви-
робників використані не були. Так, у 2015 р. не були вибрані квоти 
на експорт до ЄС за обробленою продукцією з молока і зернових, 
тютюновою продукцією і багатьма іншими видами готових харчо-
вих продуктів. 

Українські виробники вважають за краще експортувати про-
дукцію низького ступеня перероблення, частка готових харчових 
продуктів (з високою доданою вартістю) складає лише 6,4% від 
усього експорту. Український чорнозем дозволяє отримувати висо-
кий урожай за умови, що виробники несуттєво вкладаються у впро-
вадження нових аграрних технологій, а падіння ціни на нафту й газ 
веде до здешевлення добрив і палива. Утім довго так тривати не 
буде. Тим більше, що уряд все пильніше придивляється до аграріїв 

                                                   
1 Прокопенко Р.В. Миллиарды для олигархов: на чем можно заработать 

в ближайшем будущем? [Електронний ресурс] / Р.В. Прокопенко. – Режим до-
ступу: http://uisgda.com/ru/mneniya/1105-milliardyi-dlya-oligarhov-na-chem-moz 
hno-zarabotat-v-blizhayshem-buducshem/. 
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як до вагомого джерела наповнення бюджету в подальших планах. 
І податкові реформи для четвертої групи спрощенців, які поки що 
частково відкладені в Верховній Раді Україні, неминуче дістануть 
подальшого розвитку. 

Таким чином, сировинним галузям доведеться «затягнути па-
ски». Чорна металургія може надовго (хоч би не назавжди) позбу-
тися статусу лідера українського експорту, а власникам металургій-
них підприємств потрібно серйозно замислитися про розвиток вну-
трішніх галузей-споживачів металу, передусім машинобудування  
і будівництва, тим більше в їх руках зосереджена велика частина 
економічних активів. Інакше металургія може стати безперспектив-
ною галуззю вітчизняної економіки. 

Сільськогосподарські виробники перебувають у вигіднішому 
становищі завдяки меншому падінню цін і попиту. Навіть у періоди 
найжорсткіших економічних криз кількість людей на планеті зрос-
тає, вживати їжу вони не припиняють, тому сільське господарство 
може стати локомотивом економіки на початковому етапі виходу з 
кризи за умови відповідного розвитку харчової галузі. З урахуван-
ням зниження світових цін і наднизької вартості робочої сили в Ук-
раїні найбільш перспективним шляхом для сільськогосподарських 
виробників є розширення виробничо-технологічних ланцюжків 
і збільшення обсягів перероблення сировини на готову харчову про-
дукцію. Це дозволить їм отримати більшу додану вартість при про-
дажу готової продукції, а не сировини. Тим більше, що завдяки ада-
птації виробництва до європейських вимог для них відкриються  
ринки азіатських і африканських країн, на які раніше наші вироб-
ники не звертали достатньої уваги (додатки Л, М). 

Є інші, не менш важливі проблеми для порядку денного Груп 
високого рівня. Наприклад, потребує одночасного вирішення через 
законодавче нівелювання і компенсації низка соціальних проблем, 
які виникають у процесі неоіндустріалізації. Так, світові реалії  
свідчать, що високотехнологічні галузі працюють передусім на за-
мовлення тих країн, де вони розвиваються, і лише частину своєї 
продукції можуть збувати поза їх межами. Вони потребують коло-
сальних вкладень у науково-технічні розробки. А Україна як дер-
жава і тим більше вітчизняний бізнес іще багато років не зможуть 
самостійно фінансувати потужні замовлення на продукцію високо-
технологічних галузей. У низці галузей вітчизняної економіки ще 



Перспективи подальшого розвитку промисловості 
 

451 

певний час економічно рентабельніше буде видавати заробітну 
плату декільком десяткам осіб, тоді як аналогічну роботу можуть 
виконувати машини, які вже існують, та один, двоє чи троє опера-
торів, бо вартість такого обладнання та оплата роботи цих фахівців 
є значно дорожчими, ніж ручна праця багатьох працівників. 

Некеровані процеси неоіндустріалізації можуть призвести до 
ще більшої соціальної нерівності, тому що створюють певний по- 
тенціал руйнування існуючого ринку праці так, як автоматизація у 
промисловості (гнучкі автоматизовані системи) значно скорочує 
людську працю в масштабах усієї економіки. Повна заміна робітни-
ків машинами здатна збільшити розрив між ефективністю капіталу 
(вкладеного в тих же роботів) і результативністю людської праці. 
Утім у цього тренду є і позитивні сторони, тому що неоіндустріалі-
зація сприяє загальному підвищенню інтелектуального рівня насе-
лення, збільшенню вільного часу та можливостей для відпочинку, 
здорового та активного способу життя, розвитку особистості. Уна-
слідок вищого рівня автоматизації виробництва реально поліпшу-
ються умови праці для людей, людська праця почне використовува-
тися здебільшого на небезпечних етапах виробничого ланцюжка. 

Очевидно, що в реальності спостерігатиметься комбінація з 
цих двох сценаріїв. Але в будь-якому разі найкритичнішим факто-
ром виробництва буде все-таки не капітал, а людський талант. Це 
призведе до остаточного розподілу ринку праці на два основних  
сегменти: «низької кваліфікації з низькою оплатою праці» і «висо-
кої майстерності з високим рівнем оплати», що, у свою чергу, спри-
чинить ще більше загострення соціальної напруженості. 

Саме стурбованість поглибленням нерівності найбільше пе-
реймає суспільство в разі подальшого поширення неоіндустріаліза-
ції світової економіки. Найбільшими бенефіціарами інновацій, як 
правило, є постачальники інтелектуального та грошового капіталу 
(винахідники, акціонери й інвестори), що пояснює зростання роз-
риву в добробуті між тими, хто залежить від капіталу, порівняно з 
тими, хто годується своєю працею. Технології є однією з головних 
причин, чому доходи більшості населення в розвинених країнах 
стагнують або навіть знижуються: попит на висококваліфікованих 
працівників зростає, а на працівників із нижчими рівнем освіти та 
кваліфікацією – спадає. У результаті на ринку праці є попит на ви- 
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щий і нижчий сегменти працівників і поступово істотно звужується 
його середній сегмент. 

Багато в чому цим обумовлене несприйняття жителями час-
тини України подальшого розширення співпраці з ЄС. Багато з них 
скептично спостерігає за поглибленням процесу неоіндустріаліза-
ції, небезпідставно побоюючись, що їх реальні доходи і навіть ста-
тки їх дітей продовжуватимуть стагнувати. Це один із вагомих чин-
ників, чому активна частина трудового населення України, а також 
середній клас по всьому світу все частіше відчуває тотальну неза-
доволеність та  несправедливість. Економіка, яка працює за прин-
ципом «переможець одержує все», тільки посилює фрустрацію се-
реднього класу, що, у свою чергу, руйнує класичні інститути демо-
кратії по всій земній кулі. 

Крім того, після набуття Україною незалежності, а також  
після Майданів поки що не з’явились у країні інклюзивні політичні 
інститути, які б створювали і відновлювали економіко-правові за-
ходи і вели б до більш справедливого розподілу доходу від еконо-
мічної діяльності, у тому числі у промисловій сфері, наділення реа-
льним впливом більш широких шарів суспільства, а отже, до вирів-
нювання політичного поля. Не може зараз Україна сподіватися і на 
суттєву допомогу Заходу в боротьбі з екстрактивними інститутами. 
Спроби міжнародних організацій реформувати ту або іншу сферу 
життєдіяльності країни реалізуються поза контекстом, без розу-
міння передумов появи вже існуючих інститутів. До того ж Захід, 
що зумів створити стійкі інклюзивні інститути та забезпечити  
собі процвітання, сам почав рухатися вбік екстрактивності. Один із 
симптомів цього полягає в різкому поглибленні соціально-майнової 
нерівності в розвинених країнах, у першу чергу у США.  

У зв’язку з вищезазначеним використання в Україні пере-
розподільних підходів на зразок «шведського соціалізму» було б 
найкращим варіантом вирішення проблеми соціального розшару-
вання суспільства. Для цього Групі високого рівня необхідно підго-
тувати відповідні рекомендації, а потім за її участі відпрацювати їх 
у реальних умовах для подальшого затвердження на державному 
рівні та практичного виконання. 
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Додаток А  
Особливості інерційного сценарію соціально-економічного  
розвитку Донецької області (основа для SWOT-аналізу) 

Фактор Імовірність
Оцінка 

(переваж-
ний вплив)

Детальний опис впливу фактора 

1 2 3 4
Політико-правові 

Набуття чинності 
Угоди про асоціа-
цію з ЄС і Угоди 
про зону вільної 
торгівлі з ЄС 

Висока +/- Фіксація європейського курсу України; вве-
дення європейських стандартів у гуманітарній 
сфері (зокрема в освіті); нагляд за дотриман-
ням європейських норм відносно корупції, до-
тримання законів та ін. 
Позитив: концентрація зусиль на одному зов-
нішньополітичному курсі; імовірність реаліза-
ції європейських програм підтримки реформ в 
Україні; введення обміну студентами, викла-
дачами; зниження рівня корупції; освоєння 
політичних традицій країн ЄС. 
Негатив: погіршення зовнішньополітичних 
відносин із РФ та іншими країнами ЄврАзЕС 

"Перезаванта-
ження" регіональ-
них політичних 
еліт 

Середня +/- Поява "нових осіб", руйнування регіональної 
політичної монополії Партії регіонів. 
Позитив: виникнення нових напрямів роз-
витку регіону і територіальних громад, руйну-
вання існуючих нелегальних політико-еконо-
мічних схем, включення регіону в загальне по-
літичне життя України. 
Негатив: оптимістичний варіант – тимчасове 
погіршення якості управління на місцевому і 
регіональному рівнях; песимістичний варі-
ант – відновлення та закріплення існуючих не-
легальних політико-економічних схем 

Зменшення впливу 
Донецької області 
на загальнодержав-
ному рівні 

Висока +/- Припинення домінування вихідців із Донець-
кої області в центральних органах виконавчої, 
законодавчої, судової влади. 
Позитив: перспективи подолання сімейності 
та клановості у структурах управління. 
Негатив: необхідність часу на реформування 
і перебудову систем управління за новими 
принципами; імовірність повернення тіньових 
схем 

Плани щодо децен-
тралізації управ-
ління 

Середня +/- Декларована реформа децентралізації управ-
ління на користь регіонального і місцевого 
рівнів. 
Позитив: підвищення самостійності органів 
місцевого самоврядування у прийнятті рішень 
і розпорядженні ресурсами; зменшення конт-
ролю з боку центральних органів влади. 
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Негатив: брак кваліфікованих "нових" кад-
рів; консервативна система управління на 
місцевому рівні; брак фінансових ресурсів у 
більшості територіальних громад; невизначе-
ність строків здійснення реформи й одер-
жання результатів; необхідність здійснення 
супутніх реформ: адміністративно-територіа-
льної, бюджетної та ін. 

Плани щодо боро-
тьби з корупцією 

Середня +/- Руйнування існуючих корупційних схем, по-
карання корупціонерів. 
Позитив: руйнування корупційних схем; реа-
льна боротьба з корупційними явищами. 
Негатив: імовірне погіршення економічної 
ситуації внаслідок руйнування усталених не-
легальних схем і зв'язків; імовірне відсторо-
нення від посад досвідчених менеджерів-ко-
рупціонерів 

Дострокові вибори 
у Верховну Раду 
України 

Висока +/- Очікуване приведення складу парламенту у 
відповідність до запитів населення (у тому 
числі Донецької області). 
Позитив: можливий відхід із парламенту по-
літичних сил, що дискредитували себе, та ок-
ремих депутатів. 
Негатив: проходження до складу парламенту 
популістських і ситуативно популярних полі-
тичних проектів і політиків, а також "проектів 
Кремля"; можливе формування представни-
цтва від Донецької області із числа політиків, 
які дотримуються сепаратистських і радика-
льно проросійських поглядів 

Дострокові місцеві 
вибори 

Середня +/- 

Усунення з органів місцевої влади політиків і 
політичних сил, що втратили довіру насе-
лення, прихід в органи місцевого самовряду-
вання нових авторитетних лідерів думок і ді-
яльних людей; формування органів місцевого 
самоврядування під нові повноваження (від-
повідно до реформи децентралізації влади). 
Позитив: "відновлення" місцевих еліт, виник-
нення нових напрямів розвитку і точок зрос-
тання. 
Негатив: можливий переділ сфер впливу на 
місцевому рівні; імовірно, матиме місце за-
кріплення колишніх нелегальних схем із но-
вими учасниками 

Агресивна полі-
тика РФ по відно-
шенню до України 

Висока +/- Збереження складних міжнародних відносин 
між країнами. Використання РФ різних важе-
лів тиску на регіон та Україну безпосередньо 
й через треті країни і міжнародні організації, 
інформаційні війни. 
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Позитив: мобілізація патріотично налаштова-
ного населення Донецької області й України, 
формування державних механізмів (у тому 
числі МЗС) й інститутів громадянського суспі-
льства, спрямованих на протидію безпідстав-
ним обвинуваченням і заявам; установлення 
контактів із однодумцями в РФ та інших краї-
нах. 
Негатив: прояв радикального українського 
націоналізму, імовірність використання таких 
випадків для формування негативного іміджу 
України; зменшення кількості напрямів і тіс-
ноти україно-російських відносин 

Лібералізація візо-
вого режиму з ЄС 

Висока +/- Продовження процесу спрощення видачі гро-
мадянам України віз країнами ЄС і шенгенсь-
кої візи. Імовірність введення ЄС безвізового 
режиму для України. 
Позитив: збільшення кількості поїздок грома-
дян України до країн ЄС із різними цілями (ді-
лові поїздки, навчання, відпочинок). 
Негатив: може продовжувати мати місце 
ускладнена процедура надання віз жителям 
Донецької області; міграція частини жителів 
до ЄС (робота, навчання) 

Економічні
Падіння рівня ВВП Висока - Згідно із прогнозами Європейського банку ре-

конструкції та розвитку падіння ВВП країни 
може скласти 7% за підсумками року, а в Нац-
банку його оцінюють в 6,4% (08.07.2014 р.). 
Негатив: зростання дефіциту бюджету, упові-
льнення економічного зростання, зниження 
рівня доходів населення, зростання безробіття

Набуття чинності 
Угоди про асоціа-
цію з ЄС і Угоди 
про зону вільної 
торгівлі з ЄС 

Висока +/- Фіксація європейського курсу України; вве-
дення європейських стандартів у виробництві.
Позитив: імовірність реалізації європейських 
програм підтримки переходу на європейські 
стандарти підприємств в Україні; доступ на єв-
ропейський ринок української продукції, що 
відповідає вимогам ЄС. 
Негатив: витрати на впровадження європей-
ських стандартів у промисловості 

"Відкриття" ринку 
ЄС (набуття чин-
ності Угоди про 
зону вільної  
торгівлі з ЄС) 

Висока +/- Усунення або зниження митних бар'єрів для 
українських товарів, збільшення квот поста-
вки української продукції, полегшення до-
ступу європейських товарів в Україну. 
Цитата: До 1 листопада 2014 року європейські 
компанії звільнено від сплати мит на імпорт 
українських товарів. 36 груп української аг-
рарної продукції оподатковуються нульовою 
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   ставкою мита тільки в межах обумовлених 
квот. За підсумками двох місяців дії торгове-
льних преференцій Україна поставила в ЄС 
лише незначні обсяги за вісьмома групами про-
дукції, а до експорту 17 товарів навіть не при-
ступала. Т. Качка пояснює це тим, що україн-
ські експортери все ще перебувають у процесі 
пошуку партнерів на ринку ЄС. «Виходячи на 
абсолютно новий ринок, потрібно три-чо-
тири місяці на те, щоб налагодити торгове-
льні відносини з партнерами, – підкреслює він. 
У нас сьогодні істотний прогрес тільки за 
тими групами товарів, які традиційно експо-
ртують в ЄС». На його думку, перешкод, по-
в'язаних із якістю продукції, для поставок в 
ЄС немає, а проблеми сертифікації виникають
лише щодо продукції тваринництва. «Про не-
доступність ринку ЄС через високі стан-
дарти якості говорять ті, кому він просто не-
цікавий», – вважає Качка» (24.06.2014 р.). 
Позитив: розширення можливостей для роз-
витку підприємств, що випускають конкурен-
тоспроможну продукцію, яка відповідає євро-
пейським стандартам; можливості успішної ці-
нової конкуренції українських товарів на 
ринку ЄС. 
Негатив: неконкурентоспроможність продук-
ції українських підприємств порівняно з євро-
пейською за якістю 

Обмеження в тор-
гівлі з РФ та ін-
шими країнами 
Митного союзу 
(Євразійського 
економічного со-
юзу) 

Висока +/- Збереження складних зовнішньоекономічних 
відносин між РФ і Україною. Використання 
РФ самостійно та через ЄврАзЕС різних важе-
лів тиску на регіон і Україну в цілому ("торго-
вельні війни", цінова дискримінація). Повне 
або часткове закриття ринків країн ЄврАзЕС 
для українських товарів. 
Цитата: «Мы предполагаем очень сложную си-
туацию во взаимной торговле с Украиной, 
дискуссия продолжится уже в трехсторон-
нем формате Россия-Украина-Евросоюз.  
11 июля в Брюсселе состоится встреча мини-
стров экономики, где мы будем делиться с 
партнерами своими не просто беспокой-
ствами, а абсолютно отрицательными выво-
дами, связанными с ассоциацией Украины с
ЕС», – заявив заступник голови Мінеконом-
розвитку РФ О. Лихачов на нараді у Торгово-
промисловій палаті. Він відзначив триваюче 
падіння товарообігу з Україною, особливо в
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  частині українського експорту в Росію, що за 
п'ять місяців поточного року знизився на 22%. 
«Формально наши поставки в Украину рас-
тут, но исключительно за счет объемов газа, 
который к тому же еще не оплачен на се-
годняшний момент», – зазначив А. Лихачов. 
Він нагадав, що заборгованість України за газ 
уже досягла 5,3 млрд дол. (09.07.2014 р.). 
Позитив: можлива переорієнтація на інші 
ринки збуту, розширення асортименту про-
дукції. 
Негатив: витрати коштів і часу на освоєння 
нових ринків або нових видів продукції; за-
криття ряду підприємств 

Зміна режиму тор-
гівлі з країнами 
СНД 

Висока +/- Імовірність ліквідації режиму вільної торгівлі 
країн СНД із Україною – скасування країнами 
СНД нульових ставок мит на товари з України.
Позитив: можлива переорієнтація на інші ри-
нки збуту, розширення асортименту продукції.
Негатив: витрати коштів і часу на освоєння 
нових ринків або нових видів продукції; за-
криття ряду підприємств 

Нестабільна полі-
тика РФ відносно 
цін на енергоносії 
(природний газ) 

Невизна-
чена 

 Продовження судових процесів між "Нафтога-
зом" і "Газпромом" щодо договору на поставку 
газу в Україну, ціни газу й обсягів заборгова-
ності 
Вплив фактора залежить від тривалості су-
дових процесів та їх результату  

Будівництво "Пів-
денного потоку" 

Невизна-
чена 

 Вплив фактора залежить від рішення ЄС 
щодо допустимості реалізації проекту  

Енергетична диве-
рсифікованість, 
енергозбереження 
й енергоефектив-
ність 

Середня +/- Необхідність вживання заходів щодо диверси-
фікованості джерел споживаної енергії для 
промисловості та побутових споживачів; необ-
хідність вживання заходів щодо енергозбере-
ження в комунальній сфері та промисловості; 
необхідність підвищення енергоефективності 
використання енергії, у першу чергу із закупо-
вуваних енергоносіїв. 
Позитив: зниження питомих витрат енергії на 
виробництво одиниці ВВП (ВРП); економія 
коштів бюджету, підприємств, населення на 
закупівлю енергоносіїв; у перспективі – підви-
щення конкурентоспроможності продукції за 
рахунок підвищення енергоефективності під-
приємств. 
Негатив: витрати на переустаткування підпри-
ємств ЖКГ і промислових підприємств; підви-
щення тарифів і цін на енергоносії 
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Рівень іноземних 
інвестицій 

Невизна-
чена 

 Значення та вплив фактора залежить від 
тривалості й результату воєнних дій на тери-
торії Донецької області, а також успішності 
заявлених реформ  

Іноземна фінан-
сова допомога 

Середня +/- Можливість початку дії різних програм допо-
моги Україні (на зразок фонду сприяння ство-
ренню робочих місць). 
Позитив: одержання порівняно дешевих (або 
навіть безповоротних) цільових коштів, мож-
ливість освоєння європейського досвіду діяль-
ності в різних сферах. 
Негатив: необхідність повернення одержува-
ної допомоги; можлива неадекватність умов 
надання допомоги 

Пошкодження ін-
фраструктури на-
селених пунктів 
області 

Висока +/- Цитата: «Ущерб, нанесенный дорогам Донец-
кой области в результате действий незакон-
ных вооруженных формирований, по предва-
рительным данным, оценивается в сумму бо-
лее полумиллиарда гривен". Про це заявив мі-
ністр інфраструктури М. Бурбак (08.07.2014 р.).
Цитата: «На восстановление инфраструк-
туры в Донецкой и Луганской областях, разру-
шенной в ходе дестабилизирующих действий 
террористов на востоке, необходимо 8,1 мил-
лиардов гривен». Про це заявив на засіданні 
уряду прем'єр-міністр А. Яценюк (09.07.2014 р.).
Наслідки воєнних дій і терактів на даний мо-
мент і до завершення воєнних дій потребують 
значних коштів на відновлення пошкоджених 
або зруйнованих об'єктів інфраструктури. 
Позитив: робочі місця; завантаження місце-
вих підприємств замовленнями; часткове від-
новлення інфраструктури; розвиток механізму 
державно-приватного партнерства, концесії, у 
тому числі із зарубіжними компаніями. 
Негатив: значні витрати в умовах дефіциту 
бюджету й падіння рівня ВВП 

Реалізація проекту 
програми із скоро-
чення кількості 
державних вугле-
добувних підпри-
ємств у Донецькій 
області до 2020 р. 

Середня +/- Цитата: «По угольной отрасли подготовлена 
программа, которая предусматривает до 
2020 года отказ от государственной под-
держки, то есть фактически уменьшение ее 
до минимального уровня, который необходим 
для поддержки законсервированных шахт… К 
двадцатому году мы видим работающими 
где-то 38 шахт, которые обеспечат добычу 
угля на том же уровне, на котором это про-
исходит сейчас. Только сейчас в этом про-
цессе задействованы 93 шахты», – про це на 
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брифінгу заявив заступник міністра енерге-
тики та вугільної промисловості В. Улида
(08.07.2014 р.).  
Позитив: економія бюджетних коштів і пере-
направлення їх на інші цілі; руйнування тіньо-
вих схем у вугільній галузі за участю держав-
них шахт. 
Негатив: скорочення зайнятості; ускладнення 
соціально-економічної ситуації в населених 
пунктах із містоутворюючим підприємством-
шахтою, що закривається 

Переведення біз-
несу в інші регі-
они, закриття ма-
лих і середніх під-
приємств 

Висока +/- Частина підприємців переїхали у зв'язку із си-
туацією в Донецькій області до інших регіонів, 
переводячи туди бізнес або починаючи там но-
вий. 
Позитив: частина підприємців і їх бізнесу по-
вернеться в Донецьку область, перечекавши 
воєнні дії та падіння попиту в інших регіонах, 
збагативши досвід ведення бізнесу в інших 
умовах; відкладений попит після завершення 
воєнних дій сприятиме відновленню кількості 
підприємств малого та середнього бізнесу. 
Негатив: частина підприємців і бізнесів не по-
вернеться в Донецьку область; не у всіх ко-
лишніх підприємців достатньо коштів і моти-
вації для відновлення ліквідованого бізнесу 

Соціальні (соціокультурні) 
Рівень національ-
ного патріотизму 

Середня +/- Реалізація розглянутого сценарію приведе до 
зростання українського патріотизму в регіоні 
(тим більшому, чим скоріше завершиться кон-
флікт і чим конструктивніше буде національна 
і регіональна політика влади).  
Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в ін-
формаційній сфері. 
Позитив: зближення Донецької області з ін-
шими регіонами за різними напрямами; ослаб-
лення відчуття "особливості". 
Негатив: зменшення "прихильності" до регі-
ону; формування сфери конфліктності між но-
сіями різних видів патріотизму 

Певний рівень під-
тримки ідей 
"ДНР", "Новоро-
сії" населенням 
Донецької області 

Має місце - Підтримка варіанта незалежності Донбасу – до 
18%; підтримка варіанта приєднання Донбасу 
до РФ – до 26% (опитування Фонду «Демокра-
тичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 16 по 
30 березня 2014 р.).  
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 

   Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в ін-
формаційній сфері. 
Негатив: збереження конфліктності, пов'яза-
ної з різними варіантами подальшого розвитку 
Донецької області; збереження впливу РФ на 
частину жителів регіону 

Ставлення насе-
лення Донецької 
області до центра-
льної влади та її 
політики 

Має місце +/- Тотальне розчарування більшості населення 
Донецької області в політиці, політиках й ор-
ганах влади. Несхвалення практично будь-
яких дій та ідей центральної влади. 
У східному регіоні частка тих, хто вважає, що 
справи в Україні йдуть у правильному на-
прямі, більш ніж вдвічі зменшилася – з 10% у 
листопаді 2013 до 4% у травні 2014 р. Частка 
ж тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть у 
неправильному напрямі, збільшилася на 15% –
з 71% у листопаді до 86% у травні (опитування 
КМІС з 29 квітня по 11 травня 2014 р.). 
56% опитаних на Донбасі відповідають, що не 
довіряють російським ЗМІ, хоча українським 
ЗМІ не довіряють ще більше – 68%. Донбас –
це єдиний регіон, де українським ЗМІ не дові-
ряють більше, ніж російським. Хоча, як можна 
відзначити, більшість населення цього регіону 
не вірять ні українським, ні російським 
ЗМІ (Зеркало недели, Центр Разумкова 
19.05.2014 р.). 
Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в інфо-
рмаційній сфері. 
Позитив: підвищення критичності ставлення 
до гасел і заяв політиків. 
Негатив: негативістський настрій відносно 
будь-яких дій та ініціатив влади; прагнення 
дистанціонуватися від України та Києва 

Високий рівень ре-
гіональної ідентич-
ності та відчуття 
особливості Дон-
басу 

Має місце +/- Відчувають глибокі культурні, соціальні від-
мінності, економічні диспропорції між захо-
дом і сходом України, які можуть призвести до 
їх роз'єднання, – до 58% (опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Куче-
ріва» з 16 по 30 березня 2014 р.).  
Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в ін-
формаційній сфері. 
Позитив: готовність докладати зусиль заради 
регіону та його жителів (навіть на шкоду влас-
ним інтересам) 
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Продовження додатка А  
1 2 3 4

Негатив: дистанціонування від інших регіо-
нів України, зневажливе ставлення до їх жите-
лів 

Значна кількість 
учасників "опол-
чення" серед місце-
вих жителів (часом 
таких, що мають 
зброю, вибухівку 
тощо) 

Має місце - Потенціал використання "ополченців" для 
здійснення диверсій, терактів, дестабілізації 
ситуації в Донецькій області й інших регіонах 
України. 
Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в ін-
формаційній сфері. 
Негатив: збереження РФ важеля впливу на си-
туацію в регіоні та країні в цілому; збереження 
потенціалу конфліктності, загрози терактів, 
диверсій 

Міграція населення Має місце +/- Виїзд значної кількості жителів Донецької об-
ласті за межі області. У випадку переїзду ро-
дин, переведення бізнесу підприємцями, затя-
гування вирішення конфлікту після початку 
навчального року – зниження ймовірності по-
вернення активного населення молодого і се-
реднього віку з дітьми. 
Позитив: поява "Донбаських земляцтв" у регі-
онах України, установлення зв'язків між регі-
онами та взаємне знайомство. 
Негатив: погіршення демографічної струк-
тури населення Донецької області; підви-
щення частки непрацездатного, неактивного 
населення, одержувачів соціальної допомоги; 
посилення депресивності окремих населених 
пунктів і районів Донецької області 

Зовнішньополіти-
чні орієнтації насе-
лення Донецької 
області 

Має місце +/- Донбас вирізняється з-поміж усіх регіонів аб-
солютною підтримкою  інтеграції в Митний 
союз (68%) в альтернативній постановці пи-
тання. Вступ до ЄС підтримують лише 13% 
жителів Донбасу, а 11% не визначилися; най-
нижчий серед регіонів України рівень від-
чуття себе європейцем – 11% (опитування 
Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» з 14 по 18 травня 2014 р.).  
Вплив фактора залежить від політики цент-
ральної та місцевої влади, у тому числі в ін-
формаційній сфері. 
Позитив: мотив для органів центральної та ре-
гіональної влади довести правильність зовні-
шньополітичного вибору України. 
Негатив: збереження потенціалу конфліктно-
сті з приводу зовнішньополітичних орієнта-
цій; збереження "ґрунту" для маніпуляції сус-
пільною думкою 
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Закінчення додатка А 
1 2 3 4 

Структура насе-
лення й особливо-
сті масової психо-
логії населення 
Донецької області 

Має місце +/- Часто відзначаються консерватизм, патерна-
лізм, домінування матеріальних інтересів / як 
причина і самостійний фактор – більша частка 
старших вікових груп, одержувачів пенсій та 
інших соціальних виплат. 
Східна Україна найбільше схильна до патерна-
лістських настроїв: 68% жителів цього регіону 
вважають, що держава має нести повну відпо-
відальність за забезпечення кожної людини 
всім необхідним, тоді як в інших регіонах Ук-
раїни лише третина населення поділяє таку ду-
мку (35,1% – центр, 34,7% – захід та 33,8% –
південь) (дослідження проведено Фондом «Де-
мократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 
та соціологічною службою Центру Разумкова 
у травні 2013 р.). 
Більше 60% жителів Донбасу жалкують про 
СРСР. При цьому якщо в центрі, на сході та 
півдні протягом останнього року їх кількість 
зменшилася, то на Донбасі – зросла. Чим ста-
рше респонденти, чим нижче їх рівень освіти 
й доходів, тим більше вони жалкують про 
СРСР (опитування Групи "Рейтинг", 15-
25 квітня 2014 р.). 
Позитив: населення регіону не чурається істо-
рії та традицій. 
Негатив: зменшення потенціалу розвитку, су-
спільної активності, ініціативи, заповзятливо-
сті 
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Додаток Б 
Показники промисловості Донецької та Луганської областей  

 

Таблиця Б.1 
Динаміка основних показників економічної діяльності підприємств 

металургії Донецької області та України у 2012-2014 рр.1 

Показник 
Рік 2013/2012, 

% 
2014/2013, 

% 2012 2013 2014
Донецька область

Обсяг реалізованої металургійної продукції, млрд грн 78,1 67,8 69,3 86,8 102,2
Частка металургії в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, %  35,1 33,0 38,6 - -
Індекс металургійного виробництва, % до поперед-
нього періоду  85,0 93,7 72,3 - -
Обсяг виробництва основних видів металургійної про-
дукції, у тому числі:  
чавун, млн т 12,3 12,9 10,1 104,6 78,2
сталь, млн т 13,9 13,3 9,8 95,6 73,8
прокат готовий, млн т 8,0 7,5 5,3 93,6 71,3
труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, тис. т 528,3 407,4 341,4 77,0 83,8
Обсяг експорту металопродукції, млн дол. 8863,3 7962,6 6412,6 89,8 80,5
Частка металопродукції в загальному обсязі товарного 
експорту, %  62,7 64,2 76,3 - -
Обсяг імпорту металопродукції, млн дол. 658,5 877,4 269,9 133,2 30,8
Частка металопродукції в загальному обсязі товарного 
імпорту, %  12,5 14,4 12,7 - - 
Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
млн дол. 560,2 574,6 347,8 102,6 60,5 
Частка металургії в загальному обсязі прямих інозем-
них інвестицій, % 18,8 16,4 13,6 - -

Україна
Обсяг реалізованої металургійної продукції, млрд грн 209,3 198,3 227,4 94,7 114,7
Частка металургії в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, %  18,8 17,9 19,2 - -
Індекс металургійного виробництва, 
% до попереднього періоду 94,8 94,2 85,1 - -
Обсяг виробництва основних видів металургійної про-
дукції, у тому числі: чавун, млн т 28,5 29,0 24,8 102,1 85,3
Сталь, млн т  33,1 33,2 27,1 100,3 82,7
прокат готовий, млн т 18,5 17,8 14,4 96,6 81,0
труби та трубки, профілі порожнисті зі сталі, млн т 2,2 1,8 1,5 82,7 84,1
Обсяг експорту металопродукції, млн дол. 18885,1 17571,1 15235,5 93,0 86,9
Частка металопродукції в загальному обсязі товарного 
експорту, %  27,5 27,7 28,3 - -
Обсяг імпорту металопродукції, млн. дол. 5246,8 5005,9 3322,5 95,4 67,1
Частка металопродукції в загальному обсязі товарного 
імпорту, %  6,2 6,5 6,1 - - 
Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
млн дол. 6157,0 6270,5 5538,3 101,8 88,3 
Частка металургії в загальному обсязі прямих інозем-
них інвестицій, % 11,3 10,8 12,1 - - 

 

1 Складено та розраховано за даними Державної служби статистики Укра-
їни та Головного управління статистики в Донецькій області. 

Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс] 
// Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій області. – Режим 
доступу: http://donetskstat. gov.ua/region/ek.php?dn=0115http. 
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Таблиця Б.2 
Основні показники машинобудівних підприємств  

Донецької та Луганської областей 

Показник 
Роки 

2013/ 
2012, % 

2014/ 
2013, % 

2012 2013 2014   
1 2 3 4 5 6 

Донецька область 
Обсяг реалізованої машино-
будівної продукції, тис. грн 24892056 17215220,1 9518722,9 69,2 55,3 
Частка продукції машино-
будування в загальному об-
сязі реалізованої промисло-
вої продукції, %  11,2 8,4 5,3 - - 
Індекс машинобудівного 
виробництва, % до поперед-
нього періоду  96,4 78,8 58,9 - - 
Обсяг виробництва основ-
них видів машинобудівної 
продукції, у тому числі: 
конвертери і машини ли-
варні, шт. 3669 1485 430 40,5 29 
валки для прокатних станів, 
шт. 1937 1915 1550 98,9 80,9 
підйомники, елеватори і 
конвеєри безперервної дії 
для підземних робіт, шт. 152 148 74 83,1 50,3 
холодильники-морозиль-
ники комбіновані, шт. 274637 244076 226665 88,9 92,9 
машини пральні та машини 
для сушіння одягу побутові, 
шт. 43350 30241 28362 69,8 93,8 
плити кухонні газові, шт. 552043 445897 327520 80,8 73,5 
трансформатори електри-
чні, шт. 1410 1234 1009 79,2 81,8 
апаратура електрична, тис. 
шт. 1346,1 69,6 2 76 71,4 
вагони вантажні та вагони-
платформи, залізничні або 
трамвайні, несамохідні, шт. 16964 12175 1203 71,7 9,9 
Обсяг експорту продукції 
машинобудування, тис. дол. 1704093 1302798,3 461320,3 76,5 35,4 
Частка машинобудування  у 
загальному обсязі товар-
ного експорту області, %  12,1 10,5 5,5 - - 
Обсяг імпорту продукції ма-
шинобудування, тис. дол.  786185,9 603468,7 221310,3 76,8 36,7 
Частка машинобудування в 
загальному обсязі товар-
ного імпорту області, %  15,0 9,9 10,4 - - 
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Закінчення табл. Б.2 
1 2 3 4 5 6 

Заробітна плата у машино-
будуванні  по області, грн 3569,3 3574,0 3289,8 100,1 92,0 
Відношення заробітної 
плати у машинобудуванні 
до середнього рівня заробіт-
ної плати в економіці, % 93,6 86,8 73,1 - - 

Луганська 

Обсяг реалізованої машино-
будівної продукції, тис. грн 

10309602 7472075,6 

3212640,3 
(січень-
травень) 72,5 - 

Частка продукції машино-
будування в загальному об-
сязі реалізованої промисло-
вої продукції, %  12,7 11 

10,6        
(січень-
травень) - - 

Індекс машинобудівного 
виробництва, % до поперед-
нього періоду  110,3 92,8 

89,6        
(січень-
травень) - - 

Обсяг експорту продукції 
машинобудування, тис. дол. 

820224,9 781029,6 

223076,7  
(січень-кві-

тень) 95,2 - 
Частка машинобудування в 
загальному обсязі товар-
ного експорту області, %  19,6 22,0 

21,9        
(січень-кві-

тень) - - 

Обсяг імпорту продукції ма-
шинобудування, тис. дол.  

530142,2 453479,3 

112344,9 
(січень-кві-

тень) 85,5 - 
Частка машинобудування в 
загальному обсязі товар-
ного імпорту області, %  15,3 17,5 

24         
(січень-кві-

тень) - - 
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Таблиця Б.3 
Основні показники діяльності хімічної галузі Донбасу  

у 2012-2014 рр.  
Показник 2012 2013 2014 2014/2013, % 

Донецька область 
1. Обсяг реалізованої хімічної продукції,
млн грн 9471,1 7885,0 3755,3 47,6 
2. Частка хімічної галузі в загальному обсязі реалі-
зованої промислової продукції, % 3,9 3,6 2,1 - 
3. Індекс промислової продукції, % 106,0 78,4 52,5 - 
4. Середньооблікова кількість штатних працівни-
ків на кінець періоду, чол. 11082 9435 2055 21,8 
5. Заробітна плата штатних працівників на кінець 
періоду, грн 3617 3854 3681 95,5 
6. Обсяг експорту хімічної продукції, млн дол. 775,6* 555,3* 101,4* 18,3 
7. Частка хімічної продукції в загальному обсязі 
товарного експорту, %  5,5 4,5 1,2 - 
8. Обсяг імпорту хімічної продукції, млн дол.  315,3* 319,7* 153,5* 48,0 
9. Частка хімічної продукції в загальному обсязі 
товарного імпорту, % 6,0 5,2 7,2 - 
10. Фінансовий результат до оподаткування підп-
риємств у хімічній промисловості, млн грн -2224,0 -1767,7 

-289,0  
(січень-вересень)

Довідково:  
у 2013 р. – (-1439,0) 

Луганська область

1. Обсяг реалізованої хімічної продукції, млн грн 
7779,9 6645,2 

2457,8  
(січень-травень) 66,9 

2. Частка хімічної галузі в загальному обсязі реалі-
зованої промислової продукції, % 9,2 9,1 

8,1  
(січень-травень)

Довідково:  
у 2013 р. – 12,3 

3. Індекс промислової продукції, % до поперед-
нього періоду 97,9 82,4 

80,8  
(січень-травень)

Довідково:  
у 2013 р. – 97,3 

4. Середньооблікова кількість штатних працівни-
ків на кінець періоду, чол. н/д н/д н/д - 
5. Заробітна плата штатних працівників на кінець 
періоду, грн н/д н/д н/д - 

6. Обсяг експорту хімічної продукції, млн дол. 
549,6* 380,8* 

66,9*  
(січень-квітень) 36,6 

7. Частка хімічної продукції в загальному обсязі 
товарного експорту, % 13,1 10,7 

6,6  
(січень-квітень) 

Довідково:  
у 2013 р. – 14,6 

8. Обсяг імпорту хімічної продукції, млн дол. 
97,2* 111,9* 

27,3*  
(січень-квітень) 102,5 

9. Частка хімічної продукції у загальному обсязі 
товарного імпорту, % 2,8 3,4 

5,8  
(січень-квітень) 

Довідково:  
у 2013 р. – 2,4 

10. Фінансовий результат до оподаткування підп-
риємств у хімічній промисловості, млн грн -2362,4 -2199,4 

-4302,6 
(січень-березень)

Збільшення збитків 
у 7,3 раза 

Україна 
1. Обсяг реалізованої хімічної продукції, млн грн 60011,1 52099,1 46807,7 89,8 
2. Частка хімічної галузі в загальному обсязі реалі-
зованої промислової продукції, % 4,3 3,8 3,9 - 
3. Індекс промислової продукції, % до поперед-
нього періоду 96,2 83,1 85,8 - 
4. Середньооблікова кількість штатних працівни-
ків на кінець періоду, чол. 83,6 80,1 67,3 84,0 
5. Заробітна плата штатних працівників на кінець 
періоду, грн 4077 3830 4537 118,5 
6. Обсяг експорту хімічної продукції, млн дол. 5058,9* 4327,3* 3054,1* 70,6 
7. Частка хімічної продукції в загальному обсязі 
товарного експорту, % 7,4 6,8 5,7 - 
8. Обсяг імпорту хімічної продукції, млн дол. 8586,4* 8435,3* 6778,7* 80,3 
9. Частка хімічної продукції в загальному обсязі 
товарного імпорту, % 10,1 11,0 12,5 - 
10. Фінансовий результат до оподаткування підп-
риємств у хімічній промисловості, млн грн -7619,6 -8082,0 

-23235,4  
(січень-вересень)

Збільшення збитків 
у 4,0 раза 

 

* Разом із фармацевтичною продукцією. 
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Таблиця Б.4 
Товарна структура зовнішньої торгівлі продукцією хімічної та 
пов’язаних із нею галузей промисловості Донбасу в 2012-2014 рр.  

Код і назва товарів  
згідно з УКТЗЕД 

2012 2013 2014

млн дол. 
США 

% до 
загального 
обсягу 

млн дол. 
США 

% до 
загального 
обсягу 

млн дол. 
США 

% до 
загального 
обсягу 

1 2 3 4 5 6 7
Донецька область 

Експорт 
VI. Продукція хімічної
та пов'язаних із нею  
галузей промисловості 775,6 100,0 555,3 100,0 101,4 100,0
28 продукти неорганічної хі-
мії 263,0 33,9 192,2 34,6 18,3 18,0
29 органічні хімічні сполуки 43,8 5,7 38,5 6,9 17,7 17,5 
30 фармацевтична продукція 4,7 0,6 4,3 0,8 1,5 1,5
31 добрива 426,0 54,9 270,1 48,6 47,8 47,1
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра-
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 38,1 4,9 50,2 9,1 16,1 15,9

Імпорт 
VI. Продукція хімічної
та пов'язаних із нею  
галузей промисловості 315,3 100,0 319,7 100,0 153,5 100,0
28 продукти неорганічної хі-
мії 23,1 7,3 22,8 7,1 15,8 10,3
29 органічні хімічні сполуки 43,5 13,8 44,7 14,0 10,1 6.6 
30 фармацевтична продукція 53,8 17,1 65,3 20,4 28,3 18,4 
31 добрива 10,6 3,4 9,6 3,0 6,4 4,2
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра-
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 184,3 58,4 177,3 55,5 93,0 60,6
Сальдо зовнішньої торгівлі +460,3 - +235,6 - -52,1 -

Луганська область
Експорт 

VI. Продукція хімічної 
та пов'язаних із нею 
галузей промисловості 549,6 100,0 380,8 100,0 66,9* 100,0
28 продукти неорганічної хі-
мії 125,6 22,9 131,7 34,6 9,4* 14,1
29 органічні хімічні сполуки 115,6 21,0 84,3 22,1 30,7* 45,9
30 фармацевтична продукція 5,8 1,1 6,4 1,7 1,5* 2,2
31 добрива 286,4 52,1 143,9 37,8 22,5* 33,6
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра-
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 16,2 2,9 14,5 3,8 2,8* 4,2



Показники промисловості Донецької та Луганської областей 
 

469 

Закінчення табл. Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Імпорт 
VI. Продукція хімічної  
та пов'язаних із нею  
галузей промисловості 97,2 100,0 111,9 100,0 27,3* 100,0 
28 продукти неорганічної хі-
мії 16,5 17,0 36,1 32,3 6,6* 24,2 
29 органічні хімічні сполуки 30,8 31,7 20,7 18,5 5,5* 20,1 
30 фармацевтична продукція 1,0 1,0 0,4 0,4 - - 
31 добрива 4,4 4,5 3,3 2,9 0,9* 3,3 
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра- 
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 44,5 45,8 51,4 45,9 14,3* 52,4 
Сальдо зовнішньої торгівлі +452,4 - +268,9 - +39,6* - 

Україна
Експорт 

VI. Продукція хімічної  
та пов'язаних із нею  
галузей промисловості 5058,9 100,0 4327,3 100,0 3054,1 100,0 
28 продукти неорганічної хі-
мії 1695,7 33,5 1744,3 40,3 1178,2 38,6 
29 органічні хімічні сполуки 398,2 7,9 232,5 5,4 154,1 5,0 
30 фармацевтична продукція 243,5 4,8 251,5 5,8 255,6 8,4 
31 добрива 1791,3 35,4 1171,1 27,1 694,5 22,7 
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра- 
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 930,2 18,4 927,9 21,4 771,7 25,3 

Імпорт 
VI. Продукція хімічної  
та пов'язаних із нею  
галузей промисловості 8586,4 100,0 8435,3 100,0 6778,7 100,0 
28 продукти неорганічної хі-
мії 273,4 3,2 329,7 3,9 303,5 4,5 
29 органічні хімічні сполуки 920,4 10,7 758,9 9,0 709,3 10,4 
30 фармацевтична продукція 3307,9 38,5 3099,9 36,7 2472,8 36,5 
31 добрива 780,4 9,1 816,3 9,7 593,0 8,8 
32-38 екстракти дубильні, 
ефірні олії, мило, поверх-
нево-активні органічні речо-
вини, білкові речовини, по-
рох і вибухові речовини, фо-
тографічні або кінематогра- 
фічні товари, різноманітна 
хімічна продукція 3304,3 38,5 3430,5 40,7 2700,1 39,8 
Сальдо зовнішньої торгівлі -3527,5 - -4108,0 - -3724,6 - 

 

* Січень-квітень 2014 р. 
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Таблиця Б.5 
Підприємства енергетики, вугільної, металургійної та машинобу-
дівної галузей, які призупинили  діяльність унаслідок бойових дій  

на територіях Луганської та Донецької областей 

Підприємс-
тво 

Місце-
знахо-
дження 

Характер пошкоджень 
Вироб-
нича по-
тужність

Джерело інформації 

1 2 3 4 5
Енергетична галузь 

Слов'янська 
ТЕС ПАТ 
«Донбасе-
нерго»  

м. Сло-
в’янськ, 
Доне-
цька 
обл. 

Слов'янська ТЕС перебу-
вала в зоні активних бойо-
вих дій, у результаті чого 
були завдані значні пошко-
дження виробничим примі-
щенням й обладнанню елек-
тростанції. Станом на 
24.02.2015 р. усе обладнання 
Слов'янської ТЕС готове до 
роботи в однокорпусному 
режимі. Слов'янська ТЕС 
має у складі енергоблоку № 
7 два корпуси: 7А і 7Б. Кор-
пус 7Б перебуває у плановій 
реконструкції, його пуск 
планується на початок бере-
зня, а обладнання корпусу 
7А було пошкоджено в ре-
зультаті активних бойових 
дій у липні 2014 р. Пуск 
Слов'янської ТЕС неможли-
вий через відсутність палива 
(вугілля)

880 МВт http://www.de.com.ua/ne
ws/detailed/slavyanskaya
_tes_tehnicheski_gotova_
k_pusku_2015-02-
24.html 

Луганська 
ТЕС ПАТ 
«ДТЕК Схід- 
енерго» 

м. Ща-
стя, Лу-
ганська 
обл. 

Станом на 11.03.2015 р. 
електростанція працює дво-
ма енергоблоками, несе на-
вантаження 202 МВт і видає 
потужність по високовольт-
ної лінії 220 кВ «Лисичан-
ська» 

1425 
МВт 

http://www.dtek.com/ru/
media-centre/press-
releases/details/ dtek-
luganskaja-tes-
obespechivaet-
elektroenergiej-sever-
luganskoj-
oblasti#.VQG5nfmsXFo

Вугільна галузь
Шахта «Жо-
втневий руд-
ник» ДП 
ДВЕК 

м. До-
нецьк 

Через відсутність електро-
постачання з 31.07.2014 р. 
почалося затоплення виро-
бок. За відомостями окре-
мих джерел, перебуваючи 
під тривалим артобстрілом, 
на шахті мають місце значні 
пошкодження наземних спо-
руд 

– http://www.segodnya.ua/e
conomics/enews/ukraina-
za-mesyac-poteryala-
pochti-300-mln-grn-iz-za-
prostoya-shaht-v-zone-
ato-545680.html 
http://ura.dn.ua/18.09.201
4/161560.html  
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5

Шахта «Буті-
вська» ДП 
«Макіїв-ву-
гілля» 

м. Макії-
вка, До-
нецька 
обл. 

Пошкоджена система енер-
гозабезпечення і, як наслі-
док, почались проблеми з 
відкачуванням води. Шахтні 
виробки затоплені

– http://ura.dn.ua/18.09.201
4/161560.html  

Шахта «Яси-
нівська-Гли-
бока» ДП 
«Макіївву-
гілля» 

м. Макі-
ївка, До-
нецька 
обл. 

Через попадання снаряда в 
електропідстанцію постраж-
дали об'єкти на поверхні, за-
топлено основні виробки 

– http://www.novostimira.
com.ua/search.php?f_wor
ds=%F8%E0%F5%F2%E
0%20%DF%F1%E8%ED
%EE%E2%F1%EA%E0
%FF-%C3%EB%F3%E1 
%EE%EA%E0%FF&ord
erby=date 

Шахта «Мо-
спинська» 
ДП «До-
нецькву-
гілля»

м. Мос-
пине, 
Доне-
цька 
обл. 

Затоплення виробок. Вхо-
дить до переліку шахт Доне-
цької області, що підляга-
ють ліквідації в 2011- 
2015 рр.

– http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht 

ПАТ «ДТЕК 
Шахта 
«Комсомо-
лець Дон-
басу» 

 м. Кі-
ровське, 
Доне-
цька 
обл. 

Територія промислового 
майданчика ДТЕК Шахти 
«Комсомолець Донбасу» не-
одноразово піддавалася арт-
обстрілу, внаслідок чого діс-
тали пошкоджень наземні 
споруди шахти. Через по- 
шкодження ліній електропе-
редачі шахта повністю знес-
трумлена, зупинені вентиля-
тори провітрювання гірни-
чих виробок і водовідлив

– http://novosti.dn.ua/detail
s/233166/  

Шахта «Про-
грес» ДП 
«Торезантра-
цит» 

м. Торез, 
Доне-
цька 
обл. 

Не працює водовідлив 650 
тис. т 

http://donpress.com/news
/11-09-20 14-iz-za-
boevyh-deystviy-v-done 
ckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht 

Шахта «Яб-
луневська» 
ш/у «Волин-
ське» ДП 
«Торезантра-
цит» 

м. Торез, 
Доне-
цька 
обл. 

Не працює водовідлив 100 
тис. т 

http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht  

Шахта «Єна-
кіївська» ДП 
«Орджонікі-
дзевугілля» 

м. Єна-
кієве, 
Доне-
цька 
обл. 

Не працює водовідлив 160 
тис. т 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5

Шахта «Пол-
тавська» ДП 
«Орджонікі-
дзевугілля» 

м. Єнакі-
єве, До-
нецька 
обл. 

Не працює водовідлив. Пов-
ністю розбита будівля адмі-
ністративно-побутового 
комплексу. Входить до пе-
реліку шахт Донецької обла-
сті, що підлягають ліквідації 
в 2011-2015 рр. 

350 тис. 
т 

Шахта «Іло-
вайська» ДП 
«Шахтарсь-
кантрацит» 

м. Хар-
цизьк, 
Доне-
цька 
обл. 

Не працює водовідлив 270 тис. 
т 

ДП «Макі-
їввугілля»: 
шахти ім. 
В.М. Бажа-
нова, «Холо-
дна Балка», 
«Калинів-
ська-Схід-
на», «Чай-
кине», ім. 
C.М. Кірова 
Шахта «Пів-
нічна»

м. Макії-
вка, До-
нецька 
обл. 

Через бойові дії поблизу 
шахт повністю зупинений 
вуглевидобуток 

–

ДП «Ар-
темвугілля»: 
шахти ім. 
І.А. Гаєвого, 
ім. М.І. Калі-
ніна, ім. В.І. 
Леніна, ім. 
К.А. Румян-
цева 

м. Горлі-
вка, До-
нецька 
обл. 

Дані відсутні – http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht 

ДП «Ор-
джонікідзе-
вугілля»: 
шахти «Бу-
лавинська», 
ім. К. Мар-
кса, «Ольхо-
ватська», 
«Вуглегір-
ська» 

м. Єна-
кієве, 
Доне-
цька 
обл. 

Дані відсутні – http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5

ДП «Шахта-
рськантра-
цит»: шахта 
«Шахтар-
ська-Гли-
бока», ш/у 
ім. ХVІІ 
партз’їзду 

м. Шах-
тарськ,  
Доне-
цька 
обл. 

Дані відсутні – http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht 

ДП «Торе-
зантрацит»: 
ш/у ім. Л.І. 
Лутугіна 

м. Торез, 
Доне-
цька 
обл. 

Дані відсутні – http://donpress.com/news
/11-09-2014-iz-za-
boevyh-deystviy-v-
doneckoy-oblasti-idet-
zatoplenie-shaht

Шахта ім. 
Д.Ф. Мель-
никова ПАТ 
«Лиси-
чанськ-ву-
гілля» 

м. Лиси-
чанськ,  
Луган-
ська обл.

Затоплення виробіток 600 тис. 
т 

http://interfax.com.ua/ne
ws/general/219179.html  

Ш/у «Луган-
ське» ДП 
«Лугансь-
квугілля» 

м. Лу-
ганськ 

Затоплення виробіток 1,8 млн 
т 

http://interfax.com.ua/ne
ws/general/219179.html  

ПАТ «Шахта 
ім. О.Ф. За-
сядька» 
 

м. До-
нецьк 

04.03.15 р. сталось газодина-
мічне явище, в результаті 
якого постраждали праців-
ники шахти (49 чол.), які пе-
ребували в той момент на 
аварійній ділянці. Вибухи 
від багатьох тисяч снарядів 
у районі Донецького аеропо-
рту могли призвести до про-
риву метану в гірничу виро-
бку, що стало причиною 
трагедії на шахті ім. О.Ф. За-
сядька, як вказує колишній 
директор шахти Ю. Звягіль-
ський. 
Прокуратурою Донецької 
області за цим фактом роз-
почато кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 272 (пору-
шення правил безпеки при 
виконанні робіт із підвище-
ною небезпекою) КК Укра-
їни 

– http://zasyadko.net/
 
http://zn.ua/UKRAINE/tr
agediya-na-shahte-im-
zasyadko-mogla-
proizoyti-iz-za-vzryvov-
v-doneckom-aeroportu-
169464_.html 
 
http://zn.ua/UKRAINE/p
o-faktu-vzryva-na-shahte-
zasyadko-vozbuzhdeno-
ugolovnoe-delo-
168860_.html 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5

«Шахта «Пе-
рвомайська» 
ДП  
«Первомай-
ськвугілля» 

с. Золоте 
Перво-
майсь-
кий 
район, 
Луган-
ська обл.

У результаті вибуху снаряда 
13.11.2014 р. зруйнована пі-
дстанція, знищений капер, 
через відсутність енергопо-
стачання почалося затоп-
лення виробок 

150 тис. 
т 

http://korrespondent.net/b
usiness/economics/34437
23-v-luhanskoi-oblasty-
unychtozhena-shakhta-
pervomaiskaia 

Коксохімічна галузь 
ПАТ «Авді-
ївський кок-
сохімічний 
завод», група 
«Метінвест» 

м. Авдії-
вка, До-
нецька 
обл. 

Унаслідок неодноразових 
артобстрілів пошкоджено 
основне обладнання підпри-
ємства. Снаряди розірвалися 
в коксових цехах №1 і 2, 
цеху сіркоочищення №1. Че-
рез пошкодження порушено 
газопостачання заводу, від 
якого залежить працездат-
ність коксових батарей і в 
цілому всього АКХЗ. Ста-
ном на 05.03.2015 р. підпри-
ємство підключене до двох 
високовольтних вводів «Ма-
кіївка – АКХЗ-1» і «Макії-
вка – АКХЗ-2»

– http://akhz.metinvestholdi
ng.com/ru/press/news/sho
w/6847 
 
http://akhz.metinvestholdi
ng.com/ru/press/news/sho
w/6874 

ПАТ «Яси-
нівський ко-
ксохімічний 
завод», група 
«Донецьк-
сталь» 

м. Макії-
вка, До-
нецька 
обл. 

Через відсутність вугілля 
для коксування внаслідок 
фактичної відсутності заліз-
ничного сполучення в зоні 
АТО в лютому 2015 р. завод 
зупинений на гарячу консер-
вацію

1,8 млн 
т вало-
вого ко-
ксу 

http://donoda.gov.ua/?lan
g=ru&sec=02.03.09&ifac
e=Public&cmd=view&ar
gs=id:24753 

ПАТ «До-
нецьккокс» 

м. До-
нецьк 

Через відсутність вугілля 
для коксування внаслідок 
фактичної відсутності заліз-
ничного сполучення в зоні 
АТО в лютому 2015 р. завод 
зупинений на гарячу консер-
вацію

– http://donoda.gov.ua/?lan
g=ru&sec=02.03.09&ifac
e=Public&cmd=view&ar
gs=id:24753 

Металургійна галузь 
ПАТ «Доне-
цький мета-
лургійний за-
вод» 

 м. До-
нецьк 

Домни зупинені у зв'язку з 
неможливістю доставки за-
лізорудної сировини. 
20.01.2015 р., під артобстріл 
потрапила територія заводу: 
території мартенівського 
цеху, ЦВС, сортувальної 
станції, листопрокатного 
цеху та прохідної в районі 
військового училища

– http://news.meta.ua/ua/ar
chive/01.09.14/cluster:38
265172-Kakie-obekty-
prekratili-rabotu-v-
rezultate-voiny/   
http://www.segodnya.ua/r
egions/donets k/doneckiy-
metallurgicheskiy-zavod-
popal-pod-obstrel-
585532.html
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5

ПрАТ «До-
нецьксталь» 
металургій-
ний завод 

 м. До-
нецьк 

Зупинений на невизначений 
термін у зв'язку з неможли-
вістю доставки залізорудної 
сировини через зруйновану 
транспортну інфраструк-
туру 

Чавун − 
1,45 млн 
т; сталь 
− 1,5; 
прокат − 
0,89 млн 
т  

http://donetsksteel.com/ru
/company/metal/dmz 
http://donoda.gov.ua/?lan
g=ru&sec=02.03.09&ifac
e=Public&cmd=view&ar
gs=id:24753 

ПрАТ «Макі-
ївський мета-
лургійний за-
вод» 

м. Макії-
вка, До-
нецька 
обл. 

Призупинена робота – http://www.dialog.ua/ne
ws/20675_1411992251   

ПАТ «Єнакі-
ївський мета-
лургійний за-
вод» 

 м. Макі-
ївка, До-
нецька 
обл.  

У результаті артобстрілу з 
ладу вийшли вапняно-випа-
лювальний і вогнетривкий 
цехи, значних пошкоджень 
дістали конвертерний та 
енергетичні цехи, а також 
управління залізничного 
транспорту. 
Через безперервні бойові дії 
на Донбасі та фактичну від-
сутність залізничного спо-
лучення в зоні АТО Група 
Метінвест прийняла рі-
шення про зупинку ЄМЗ і 
Макіївської філії ЄМЗ

– http://emz.metinvestholdi
ng.com/ru/press/news/sho
w/3476  
http://www.metinvesthold
ing.com/ru/press/news/sh
ow/6850?month=2  

ПАТ «Ал-
чевський ме-
талургійний 
комбінат» 

м. Ал-
чевськ, 
Луган-
ська обл.

07.12.2014 р. металургійний 
комбінат повністю зупине-
ний і законсервований. В 
АМК загасили останню ро-
бочу домну через неможли-
вість організувати підве-
зення сировини

– http://www.steelland.ru/n
ews/business/3778.html#i
xzz3UEwQ5rVI  

ПрАТ «Ста-
ханівський 
феросплав-
ний завод» 

 м. Ста-
ханов, 
Доне-
цька 
обл. 

Призупинено роботу, знест-
румлений 

– http://ubr.ua/market/indus
trial/ukraina-narastila-
proizvodstvo-
ferrosplavov-na-chetvert-
319537 

ПрАТ «Пан-
телеймонів-
ський вогне-
тривкий за-
вод» 

м. Горлі-
вка, До-
нецька 
обл. 

Зупинена робота – http://donoda.gov.ua/?lan
g=ru&sec=02.03.09&ifac
e=Public&cmd=view&ar
gs=id:24753 

ПрАТ «Крас-
ногорівський 
вогнетрив-
кий завод» 

 Зупинена робота – http://donoda.gov.ua/?lan
g=ru&sec=02.03.09&ifac
e=Public&cmd=view&ar
gs=id:24753 
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Закінчення табл. Б.5 
1 2 3 4 5

Машинобудівна галузь 
ПАТ 
«КЗТО» 

м. Кра-
ма-
торськ,  
Доне-
цька 
обл. 

Частково зруйнований цех 
металообробки, сталося об-
валення покрівлі площею 
30-40 м2 

– http://ipress.ua/ru/news/v
_kramatorske_cherez_art
obstrel_povrezhdeno_tseh
a_dvuh_zavodov_69029.
html 

ПАТ «Луган-
ський ли- 
варно-меха-
нічний за-
вод» 

м. Лу-
ганськ 

Під час бойових дій завод 
був законсервований, а піз-
ніше знеструмлений. Буді-
вля заводоуправління зго-
ріла під час обстрілів 

– http://m.forbes.ru/article.
php?id=272595 

Луганський 
машинобуді-
вний завод 

м. Лу-
ганськ 

Через артобстріли будівлі та 
технічне оснащення заводу 
були значно пошкоджені. 
Керівництво прийняло рі-
шення евакуювати підпри-
ємство в Росію

– http://112.ua/obshchestvo
/luganskiy-
mashinostroitelnyy-
zavod-perenosit-
proizvodstvo-v-rossiyu-
107102.html  

ПАТ «Луган-
ськтепловоз» 

м. Лу-
ганськ 

У результаті артобстрілів 
було зруйновано 4 цехи, по-
рушено електропостачання 
підприємства. З 01.10.2014 
р. після проведення необхід-
них ремонтно-відновлюва-
льних робіт завод відновив 
свою роботу

– http://lityo.com.ua/12439-
luganskteplovoz-
polnostyu-obespechen-
zakazami-iz-rossii-na-
2015-god  

ПАТ «Корум 
Горлівський 
машинобуді-
вний завод» 

м. Горлі-
вка, До-
нецька 
обл. 

Призупинено діяльність. 
Причиною зупинки назива-
ють неможливість забезпе-
чення безпеки працівників у 
зв'язку з триваючими артоб-
стрілами 

– http://rian.com.ua/econo
my/20140916/357120482
.html  

ПАТ «Норд» м. До-
нецьк 

Призупинено діяльність. 
Причиною припинення дія-
льності називають неможли-
вість проведення логістич-
них операцій

– http://delo.ua/ukraine/don
eckij-nord-priostanovil-
rabotu-244833/  
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Додаток В 
Деякі показники функціонування малого бізнесу  

Донецької області 
Таблиця В.1 

Кількість малих підприємств  
та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2013 р. 

Місто, район 

Кількість
малих підприємств, 

од. 

У тому числі Обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг), 

тис. грн мікропідприємств 

усього 
на 10 тис. чо
наявного на-
селення

усього 
на 10 тис. чол
наявного на-
селення 

малих 
підприємств 

з них  
мікропідприємств 

Донецька область 27041 62 23051 53 53075340,0 16890314,4
Міста

Донецьк 13508 140 11511 119 33854712,5 10555805,8
Авдіївка 159 45 141 40 221149,2 47590,1
Артемівськ 436 42 369 36 495791,6 254311,4
Вугледар 27 18 22 14 68611,1 4916,5
Горлівка 944 34 776 28 1498317,5 406298,6
Дебальцеве 70 15 57 12 135200,6 56895,6
Дзержинськ 72 10 57 8 113749,4 38918,0
Димитров 102 20 81 16 194152,7 46316,1
Добропілля 122 19 103 16 114954,9 35937,6
Докучаєвськ 44 18 37 15 29487,9 13839,9
Дружківка 344 49 304 44 346240,5 195378,4
Єнакієве 316 25 267 21 537118,5 175054,9
Жданівка 24 18 21 16 13608,8 7247,7
Кіровське 44 16 34 12 94254,2 20400,3
Костянтинівка 333 43 278 36 641680,7 234157,5
Краматорськ 981 50 839 43 1616498,2 460448,2
Красний Лиман 183 41 151 33 197529,8 74269,6
Красноармійськ 219 28 178 23 344154,6 148492,9
Макіївка 1578 40 1334 34 3035706,4 927764,6
Маріуполь 2771 57 2419 50 3283612,3 1296906,5
Новогродівка 18 12 13 8 187679,3 5759,2
Селидове 131 24 110 20 322881,1 43310,6
Слов’янськ 735 54 621 45 1334357,8 524005,2
Сніжне 133 19 106 15 183243,1 52827,4
Торез 186 23 148 18 275391,7 109980,1
Харцизьк 339 33 287 28 511502,4 180856,7
Шахтарськ 187 31 147 24 277298,6 64105,0
Ясинувата 247 69 231 65 255048,9 139422,8

Райони
Амвросіївський 195 43 165 36 166505,8 57053,5
Артемівський 215 48 174 39 233193,4 44239,0
Великоновосілківський 189 46 167 41 133492,1 44227,9
Волноваський 335 40 297 36 290703,0 115183,2
Володарський 171 59 155 53 157336,9 35219,3
Добропільський 117 71 104 63 114939,2 29608,6
Костянтинівський 128 67 109 57 138312,5 26418,4
Красноармійський 81 26 66 21 108867,0 25159,6
Мар’їнський 244 29 193 23 504319,2 102932,1
Новоазовський 220 62 212 59 32514,3 15113,2
Олександрівський 59 30 48 25 84639,0 25419,0
Першотравневий 164 60 141 52 124544,8 42401,6
Слов’янський 151 44 130 38 372134,6 56749,2
Старобешівський 163 32 128 25 168266,0 45491,1
Тельманівський 152 52 142 48 69025,8 34817,0
Шахтарський 98 50 90 46 49929,7 15370,0
Ясинуватський 106 38 88 32 142682,4 53694,5
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Таблиця В.2 
Кількість працівників та витрати на персонал 

на малих підприємствах за 2013 р. 

Місто, район 

Кількість зайнятих 
працівників, чол. 

Кількість найманих 
працівників, чол. Витрати 

на персо-
нал, тис. 
грн 

малих 
підприємств 

з них мікро-
підприємств 

малих 
підприємств 

з них мікро-
підприємств 

 
Донецька область 149740 59343 143625 56710 4769843,9 

Міста  
Донецьк 71073 29531 68360 28191 2738801,0 
Авдіївка 765 371 734 359 18468,4 
Артемівськ 2634 995 2564 968 71975,5 
Вугледар 163 61 160 61 3806,7 
Горлівка 5859 2000 5688 1936 158687,8 
Дебальцеве 499 175 487 173 11408,3 
Дзержинськ 444 175 437 174 13068,7 
Димитров 829 197 805 193 24074,0 
Добропілля 911 332 890 326 24000,0 
Докучаєвськ 230 83 219 80 4348,4 
Дружківка 1546 658 1484 634 33708,9 
Єнакієве 1956 730 1892 705 53549,8 
Жданівка 163 70 159 70 2650,9 
Кіровське 345 102 337 100 6796,4 
Костянтинівка 2127 683 2056 665 52085,9 
Краматорськ 6030 2489 5843 2409 144142,5 
Красний Лиман 1275 413 1196 383 27567,8 
Красноармійськ 1514 536 1465 522 41240,5 
Макіївка 9092 3536 8750 3399 246704,9 
Маріуполь 14648 6153 14081 5904 393457,0 
Новогродівка 135 43 133 43 4318,7 
Селидове 742 269 702 261 23976,0 
Слов'янськ 4512 1699 4370 1646 121531,1 
Сніжне 848 261 818 255 23362,1 
Торез 1492 430 1442 404 36342,7 
Харцизьк 1963 728 1905 705 50841,5 
Шахтарськ 1340 379 1290 363 33295,0 
Ясинувата 873 543 852 528 26922,8 

Райони 
Амвросіївський 1243 478 1137 437 27735,8 
Артемівський 1283 405 1162 369 30103,6 
Великоновосілківський 1025 419 935 380 23169,8 
Волноваський 1661 641 1539 595 38400,3 
Володарський 636 307 589 287 13177,4 
Добропільський 576 233 517 205 16577,8 
Костянтинівський 776 243 711 222 16386,5 
Красноармійський 621 154 551 140 18380,6 
Мар'їнський 1860 586 1758 557 54764,5 
Новоазовський 536 369 486 337 6807,2 
Олександрівський 450 132 411 120 10002,1 
Першотравневий 933 361 869 338 23667,9 
Слов'янський 1053 351 984 324 32581,5 
Старобешівський 1356 269 1283 249 29133,6 
Тельманівський 597 299 537 271 12191,4 
Шахтарський 451 197 410 176 7977,2 
Ясинуватський 675 257 627 246 17653,4 
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Таблиця В.3 
Фінансові результати до оподаткування малих підприємств  

за 2013 р., тис. грн 

Місто, район 

Малі підприємства З них мікропідприємства 

прибуток 
 

збиток 
 

фінансовий 
результат 
(сальдо) 

прибуток 
 

збиток 
 

фінансовий 
результат 
(сальдо) 

Донецька область 2399837,5 3303557,2 –903719,7 894586,6 1905725,4 –1011138,8 
Міста  

Донецьк 1295989,9 2050867,0 –754877,1 486513,6 1031702,8 –545189,2 
Авдіївка 12096,8 7043,8 5053,0 2112,2 3750,6 –1638,4 
Артемівськ 27484,2 23255,3 4228,9 17040,8 17780,0 –739,2 
Вугледар 5649,0 195,2 5453,8 296,3 101,9 194,4 
Горлівка 139350,5 45123,8 94226,7 18102,7 21916,0 –3813,3 
Дебальцеве 3160,8 2335,7 825,1 1649,5 1346,1 303,4 
Дзержинськ 14870,4 8523,1 6347,3 14385,6 6718,6 7667,0 
Димитров 7716,1 7185,2 530,9 1165,2 2170,9 –1005,7 
Добропілля 4655,8 6392,2 –1736,4 2494,2 1355,0 1139,2 
Докучаєвськ 2304,8 765,2 1539,6 1751,7 623,8 1127,9 
Дружківка 14704,4 8932,0 5772,4 6946,6 6340,1 606,5 
Єнакієве 21179,3 22042,4 –863,1 13157,9 8657,6 4500,3 
Жданівка 1225,6 540,1 685,5 873,8 211,1 662,7 
Кіровське 2628,8 1002,8 1626,0 1128,6 424,5 704,1 
Костянтинівка 26826,4 29058,4 –2232,0 7087,0 20958,3 –13871,3 
Краматорськ 73600,1 65606,9 7993,2 22457,8 26618,4 –4160,6 
Красний Лиман 13610,2 4418,5 9191,7 5224,2 1015,2 4209,0 
Красноармійськ 17398,7 12836,6 4562,1 7158,6 1693,2 5465,4 
Макіївка 120868,1 68813,7 52054,4 41556,6 31011,1 10545,5 
Маріуполь 167801,5 654060,0 –486258,5 87328,2 607268,7 –519940,5 
Новогродівка 22327,2 183,2 22144,0 485,0 24,3 460,7 
Селидове 21708,1 15973,3 5734,8 3408,0 9341,0 –5933,0 
Слов’янськ 45344,5 51013,7 –5669,2 26982,3 15631,7 11350,6 
Сніжне 6750,2 11994,5 –5244,3 2396,4 4597,7 –2201,3 
Торез 17333,3 9605,2 7728,1 7109,1 4015,2 3093,9 
Харцизьк 16070,3 14176,8 1893,5 11021,7 7054,4 3967,3 
Шахтарськ 7673,4 22399,1 –14725,7 1589,4 3306,1 –1716,7 
Ясинувата 16323,5 13320,7 3002,8 14622,2 2440,8 12181,4 

Райони 
Амвросіївський 12052,9 11037,9 1015,0 5596,5 2738,6 2857,9 
Артемівський 25095,8 10232,8 14863,0 5578,4 2529,6 3048,8 
Великоновосілківсь-
кий 17489,6 6992,4 10497,2 9410,3 5008,9 4401,4 
Волноваський 33742,3 18330,4 15411,9 8822,1 11062,9 –2240,8 
Володарський 10115,7 3404,6 6711,1 1353,5 1955,5 –602,0 
Добропільський 23871,9 15043,9 8828,0 5697,8 1832,6 3865,2 
Костянтинівський 11127,8 1882,3 9245,5 2011,4 606,3 1405,1 
Красноармійський 13720,3 3440,3 10280,0 3392,5 1879,4 1513,1 
Мар’їнський 33577,8 25317,9 8259,9 7271,4 7580,8 –309,4 
Новоазовський 7576,7 1509,9 6066,8 1525,1 1496,2 28,9 
Олександрівський 4895,5 2168,2 2727,3 2051,1 1392,5 658,6 
Першотравневий 17932,4 4732,0 13200,4 3450,5 4210,6 –760,1 
Слов’янський 13387,1 11432,7 1954,4 6011,2 3556,3 2454,9 
Старобешівський 17990,3 13540,4 4449,9 8908,0 13204,0 –4296,0 
Тельманівський 7759,8 6329,1 1430,7 6384,3 1036,3 5348,0 
Шахтарський 8941,3 1875,3 7066,0 1314,6 1388,8 –74,2 
Ясинуватський 13908,4 8622,7 5285,7 9762,7 6171,0 3591,7 
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Таблиця В.4 
Прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2015-2019 рр. 

Показник 
Звіт за 
2013 р. 

План 
на  

2014 р.

Прогноз 
2015  2016  2017  2018  2019  

сцена-
рій 1 

сцена-
рій 2 

сцена-
рій 1 

сцена-
рій 2 

сцена-
рій 1 

сцена-
рій 2 

сцена-
рій 1 

сцена-
рій 2 

сцена-
рій 1 

сцена-
рій 2 

Кількість 
суб’єктів ма-
лого підприє-
мництва (з 
урахуванням  
мікропідпри-
ємництва) на 
10 тис. чол. 
наявного на-
селення, од. 440 430 374 396 387 418 405 444 422 471 440 497 
Кількість най
маних праців
ників суб’єкті
малого підпри
ємництва (
урахуванням 
мікропідприє-
мництва) у за
гальній кілько
сті наймани
працівників 
суб’єктів гос
подарювання, 
% 22,0 21,7 18,7 20,0 19,4 20,9 20,2 22,2 21,1 23,5 22,0 24,9 
Довідково:   
темп зрос-
тання  
(падіння) д
2013 р.   0,85 0,90 0,88 0,95 0,92 1,01 0,96 1,07 1,0 1,13 
 
Довідково: середньорічні темпи зростання показників за сценарієм 1 – 1,04, а за сценарієм 2 
– 1,06. 

Суб’єкти малого підприємництва – малі підприємства (включаючи мікро-), фізичні 
особи – підприємці (без урахування найманих працівників). 

Кількість малих підприємств у 2013 р. – 27041 од., очікувана у 2014 р. – 26500 од. 
Кількість фізичних осіб-підприємців у 2013 р. – 164,6 тис. чол. (2012 р. –164,6 тис. 

чол.), очікувана у 2014 р. – 160,0 тис. чол. 
Кількість найманих працівників на підприємствах області (великих, малих, середніх) 

у 2013 р. – 849,3 тис. чол. 
Кількість найманих працівників на малих підприємствах у 2013 р. – 143,6 тис. чол., 

очікувана у 2014 р. – 138,1 тис. чол. 
Кількість найманих працівників у фізичних осіб-підприємців у 2013 р. – 55,5 тис. 

чол. (2012 р. – 62,0 тис. чол.), очікувана у 2014 р. – 50,0 тис. 
Середня чисельність населення у 2013 р. – 4359,7 тис. чол., планувалася у 2014 р. – 

4333,0 тис. чол. 
Усього найманих на всіх підприємствах у 2013 р. – 904,8 тис. чол., очікувана кіль-

кість у 2014 р. – 868,6 тис. чол. 
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Додаток Г 
 

Деякі показники світової економіки та країн світу у 2015 р. 

Країна  

Насе-
лення, 
млн чол. 

 

Площа по-
верхні, км2

Щіль-
ність на-
селення,
чол./ км2

 

ВНД (ме-
тод Ат-
ласу), 

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 зага-
лом 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 Г 
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. Об-
рано європейські, східноєвропейські країни, Східної та Північної Америки, Авст-
ралія, країни пострадянського 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; Нідерланди – 48,94; Канада – 47,50; Австрія – 47,12 тис. 
дол.  

Значно нижчий цей показник по колишніх країнах СРСР: Росія – 11,4 тис. 
дол., Україна – 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; Таджикистан – 1,24; Туркменістан – 7,51; Узбекистан – 2,15 
тис. дол. Найвищий показник ВВП на душу 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 [Elec-

tronic resource]. – Access mode: http://wdi.worldbank.org/table/1.1. 
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Інноваційний розвиток у промислових регіонах 
 

Україна, зіткнувшись з хронічним падінням ВВП, вимушена 
шукати шляхи його підвищення. Одним із них є активізація іннова-
ційної діяльності у виробничій сфері регіонів, оскільки саме тут 
створюється додаткова вартість продукту. 

Регіональний аспект проблем інноваційного розвитку пояс-
нюється тим, що на місцях найбільш чітко простежуються труднощі 
та проблеми активізації інноваційної діяльності. На місцевому рівні 
легше виявити конкретні чинники впровадження інновацій. Тому 
державну промислову політику, що безпосередньо пов’язана з інно-
ваційною діяльністю, доцільно будувати на підставі тенденцій де-
централізації, яка є одним із ключових механізмів саморозвитку те-
риторій. Актуальність цього положення пов’язана з тим, що, з од-
ного боку, розвиток підприємств спирається на ресурсний, вироб-
ничий і споживчий потенціал регіону, з іншого − вони здатні за 
сприятливих умов та адекватних заходів державної підтримки зро-
бити істотний внесок у подальше нарощування цього потенціалу, 
модернізацію регіональної ланки економіки в цілому. 

Різноманітним напрямам інноваційної діяльності присвячено 
багато досліджень учених. Серед них слід відзначити таких україн-
ський науковців, як: В. Геєць, В. Точилін, В. Сіденко, О. Саліхова, 
В. Соловйов, А. Никифоров, Т. Бова, В. П’ятницький, І. Бураковсь-
кий, С. Козьяков, А. Гончарук. Питання методології управління 
інноваційними процесами висвітлено в роботах К. Кристенсена і  
М. Рейнера, Й. Ханса Пихлера, Ханса Йобста Плайтнера, Карл-
Хайнца Шмидта; стратегічного менеджменту – I. Ансоффа. Регіо-
нальні аспекти інноваційного розвитку досліджує П. Бабенко. Роз-
виток технопарків в Україні та проблеми їх створення проаналізу-
вали О. Тараненко та С. Корновенко. Стану та розвитку кластерів 
приділив увагу С. Соколенко. 

Кількість інноваційно активних промислових підприємств 
розглянуто в розрізі 10 регіонів України, у яких  цей показник пере-
вищує 50 од. (табл. Д.1). Дані підприємства розрізняються галузе-
вою належністю, територіальним розміщенням і науково-технічним 
потенціалом. У середньому в розглянутій групі регіонів частка інно-
ваційно активних підприємств на 3% більше, ніж у цілому в Україні. 
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Таблиця Д.1 
Кількість інноваційно активних підприємств по регіонах України 1  

Регіон 
Кількість  

підприємств, 
усього, од. 

Кількість 
інноваційно 
активних 

підприємств, од. 

% до загальної кілько-
сті промислових  
підприємств 

Україна 4767 824 17,2
Регіони з високим рівнем інноваційно активних підприємств 

Харківська 409 117 28,6 

м. Київ 497 86 17,3 

Львівська 331 64 19,3 

Дніпропетров-
ська 

484 63 13,0 

Запорізька 234 49 18,6 

Київська 330 44 13,3 

Одеська 186 36 19,3 

Миколаївська 93 29 31,2 

Івано-Франків-
ська 

125 27 21,6 

Херсонська 92 19 20,6 

Усього 2781 534 
 

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. зб. – 
К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143. 

 
Загальна схема реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

України є такою: більша кількість інноваційних підприємств у регі-
оні забезпечує відповідний розвиток свого внутрішнього промисло-
вого потенціалу. Це є характерним для Харківської області, де налі-
чується найбільша кількість інноваційно активних підприємств 
(117 од.). Їх частка становить 28,6%, тобто майже кожне третє під-
приємство є інноваційно активним. Звертають на себе увагу ті регі-
они, де розташовано понад 400 промислових підприємств (м. Київ, 
Дніпропетровська область), проте відсоток інноваційно активних 
підприємств дорівнює 17,3 і 13,0% відповідно, що свідчить про по-
вільний розвиток промислового комплексу цих регіонів. Така сама 
тенденція притаманна Київській області, де частка інноваційно ак-
тивних підприємств становить 13,3%. 
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У Миколаївській області загальна кількість промислових під-
приємств є значно меншою, але інноваційно активні підприємства 
становлять 31,2%, що свідчить про активну інноваційну політику 
регіону. 

За офіційною статистикою інформація щодо інноваційної ак-
тивності підприємств, які безпосередньо перебувають у підпоряд-
куванні органів місцевого самоврядування, не виокремлюється. Це, 
як правило, середні та малі підприємства. Проаналізувати їх іннова-
ційну діяльність можливо непрямим шляхом з урахуванням вели-
ких, середніх і малих підприємств. 

З урахуванням кількості великих промислових підприємств, 
частка яких налічує, як правило, не більше 1% (табл. Д.2), виконано 
аналіз, що значною мірою відображає інноваційні процеси середніх 
і малих промислових підприємств, функціонування і розвиток яких 
залежить від місцевого самоврядування, а також від процесів де- 
централізації. Такий підхід уможливлює достатньо обґрунтоване 
визначення ролі децентралізації у прискоренні інноваційних проце-
сів у регіонах. 

 
Таблиця Д.2 

Кількість підприємств у промисловості за їх розмірами  
по регіонах у 2015 р. 1 

Регіон Усього,
од. 

У тому числі
великі

підприємства 
середні

підприємства 
малі

підприємства 

од. 

% до
загального 
показника 
відповід-
ного 

виду діяль-
ності 

од. 

% до
загального 
показника 
відповід-
ного 

виду діяль-
ності 

од. 

% до
загального 
показника 
відповід-
ного 

виду діяль-
ності 

1 2 3 4 5 6 7 8
Харківська 3720 9 0,3 390 10,5 3321 89,3
м. Київ 7690 32 0,4 502 6,5 7156 93,1
Львівська 2747 11 0,4 305 11,1 2431 88,5
Дніпропетров-
ська 3248 36 1,1 442 13,6 2770 85,3 

Запорізька 1910 16 0,8 208 10,9 1686 88,3
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Закінчення табл. Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Івано-Франків-
ська 

1369 4 0,3 120 8,8 1245 90,9 

Миколаївська 1099 5 0,5 92 8,4 1002 91,1 

Одеська 2258 5 0,2 189 8,4 2064 91,4 

Київська 2725 16 0,6 310 11,4 2399 88,0 

Херсонська 940 4 0,4 91 9,7 845 89,9 

1 Складено і розраховано за даними Головних управлінь статистики  
відповідних областей України у 2015 році. 

 
Для аналізу виокремлено факторні ознаки, виходячи з під-

ходу до інноваційних процесів, які є цілеспрямованими змінами у 
сфері підприємницької діяльності підприємств регіонів, відповід-
них обраному напряму розвитку бізнесу (табл. Д.3). 

 
Таблиця Д.3 

Факторні ознаки 
Фактор Ознака 

Фактор 1 Обсяг реалізованої інноваційної продукції, усього 

Фактор 2 
Обсяг реалізованої продукції, що була новою тільки для підприємс-
тва 

Фактор 3 Обсяг реалізованої продукції, що була новою для ринку 

Фактор 4 Кількість підприємств, що витрачають кошти на внутрішні НДР 

Фактор 5 
Кількість підприємств, що витрачають кошти на інші зовнішні 
знання 

Фактор 6 Кількість підприємств, що витрачають кошти на інші напрями 

Фактор 7 
Кількість підприємств, що витрачають кошти на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення 

Фактор 8 Обсяг витрат на інноваційну діяльність за регіонами, усього 

Фактор 9 Обсяг витрат за рахунок власних коштів на інноваційну діяльність 

 
У табл. Д.4 наведено кореляційний зв’язок між кількістю 

інноваційно активних підприємств і обсягом реалізованої іннова-
ційної продукції по регіонах, який складає 0,72 од. Зв’язок є до- 
статньо значущим і свідчить, що майже всі інноваційно активні під-
приємства реалізують інноваційну продукцію. 
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Таблиця Д.4 
Кількість інноваційно активних підприємств та обсяг  
реалізованої інноваційної продукції по регіонах у 2015 р. 1 

Регіон 
Кількість 

підприємств 
усього, од. 

Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, 

млн грн Коефіцієнт 
кореляційного 

зв’язку 
усього 

одним 
підприємст-

вом 
Харківська 117 2742,4 23,4 

0,72 

м. Київ 86 1683,3 19,5 

Львівська 64 1193,9 18,7 

Дніпропетровська 63 1145,5 18,2 

Запорізька 49 3162,3 64,5 
Київська 44 618,8 14,1 

Одеська 36 544,4 15,2 

Миколаївська 29 71,2 2,5 

Івано-Франківська 27 242,0 8,9 

Херсонська 19 175,4 9,2 

Середній обсяг 19,4

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. зб. – 
К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143, 170. 

 
Проте дані табл. Д.4 свідчать, що середній обсяг реалізованої 

інноваційної продукції одним підприємством дорівнює 19,4 млн 
грн, а в Миколаївській області цей показник у 8 разів менше. По- 
рівняно із середнім показником значно меншим він є і в Івано- 
Франківській та Херсонській областях. Низький рівень реалізації 
інноваційної продукції − це наслідок низького рівня її затребувано-
сті на внутрішньому ринку (зона діяльності підприємств малого бі-
знесу являє собою розвиток та обслуговування внутрішнього ринку 
товарів та послуг) і проблем з її експортом. Як відзначає директор 
Департаменту інноваційного розвитку промисловості Харківської 
обласної державної адміністрації І. Вусенко, конкурентоспромож-
ність вітчизняних товарів є недостатньою порівняно із західноєвро-
пейською. Не поспішають підприємства змінювати напрями діяль-
ності та диверсифікувати ринки збуту. На думку І. Вусенка, для  
розвитку вітчизняної промисловості необхідні державна підтримка, 
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кредити та ухвалена програма розвитку, що на даний час є відсут-
ньою, хоча такий проект існує1. 

При реалізації інноваційної продукції значна її частина була 
новою тільки для підприємства, про що свідчить значущий кореля-
ційний зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств  
і кількістю підприємств, що реалізували продукцію, яка була новою 
тільки для підприємства (табл. Д.5). У цілому обсяг реалізованої 
продукції, яка була новою тільки для підприємства, дорівнює 
78,7%. 

 
Таблиця Д.5 

Кількість інноваційно активних підприємств і кількість підпри-
ємств, що реалізували інноваційну продукцію, яка була  

новою тільки для підприємства, по регіонах у 2015 р., од. 1 

Регіон 
Кількість 

підприємств 
усього 

Кількість підприємств, 
що реалізували іннова-

ційну продукцію, яка була 
новою тільки для підпри-

ємства 

Коефіцієнт 
кореляційного 

зв’язку 

Харківська 117 60 

0,95 

м. Київ 86 50 

Львівська 64 35 

Дніпропетровська 63 24 

Запорізька 49 36 

Київська 44 28 

Одеська 36 19 

Миколаївська 29 17 

Івано-Франківська 27 13 

Херсонська 19 13 
 

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. зб. – 
К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143, 167. 

 

                                                   
1 Стан промислових підприємств Харківської області. Прес-конферен-

ція директора Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспо-
ртної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації Івана 
Вусенка / Харківський кризовий інфоцентр. 31.07.2015 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://euro.kharkiv.ua/?p=10108. 
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У табл. Д.6 відображено розподіл загального обсягу фінансу-
вання інноваційної діяльності за джерелами та регіонами у 2015 р. 
За даними статистики фінансування інноваційної діяльності в Ук-
раїні здійснюється за рахунок коштів, які у процентному відно-
шенні дорівнюють: 

власні кошти – 97,2%; 
державний бюджет – 0,39%; 
місцевий бюджет – 0,28%; 
позабюджетні фонди – 0,1%; 
фонди вітчизняних інвесторів – 0,54%; 
іноземні інвестори – 0,42%; 
кредити – 0,82%; 
інших коштів – 0,33%. 

 

Таблиця Д.6 
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 

за джерелами та регіонами у 2015 р. 

Регіон  
Усьо-
го 

У тому числі за рахунок коштів 

влас-
них 

держав-
ного 
бю-
джету 

місце-
вих 

бюдже-
тів 

по-
забю- 
джет-
них 

фондів

фондів
вітчиз-
няних
інвес-
торів

інозем-
них 
інвес-
торів 

креди-
тів 

ін-
ших

Україна 100,0 97,2 0,39 0,28 0,01 0,54 0,42 0,82 0,33

Харківська 100,0 80,3 0,04 1,33 0,2 9,2 1,6 7,3 – 

м. Київ 100,0 99,8 – 0,15 – – – 0,1 0,004

Львівська 100,0 74,3 9,3 – 3,98 0 – 12,3 – 

Дніпропетров-
ська 

100,0 99,1 0,21 – – – – 0,13 0,54

Запорізька 100,0 100,0 – – – – – – – 

Івано-Франків-
ська 

100,0 76,0 – – – – 16,7 7,3 – 

Миколаївська 100,0 96,9 – – – 0,003 2,8 0,24 – 

Одеська 100,0 79,7 11,3 8,5 – – – – 0,4 

Київська 100,0 99,7 – 0,05 – 0,2 – – – 

Херсонська 100,0 86,8 – 2,6 – – – 10,6 – 
 

Дані табл. Д.6 свідчать, що фінансування інноваційної діяль-
ності здійснюється більшою мірою із власних коштів підприємств. 
Обсяг фінансування інноваційної діяльності з власних коштів під- 
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приємств Запорізької (100%), Київської (99,7%), Дніпропетровської 
(99,1%) областей та м. Києва (99,8%) є вищим порівняно з Україною 
в цілому. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Оде-
ської області за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у 
2015 р. є найбільшим порівняно з іншими областями. Підприємства 
Львівської області разом із бюджетними коштами витрачали на 
інноваційну діяльність кредитні кошти (12,3%) і кошти позабюдже-
тних фондів (3,9%). За даними статистики фінансування інновацій-
ної діяльності підприємств Харківської області здійснювалося за 
рахунок усіх видів коштів. Такий підхід до організації фінансу-
вання, орієнтований на множинність джерел фінансування, припус-
кає швидке й ефективне впровадження інновацій та їх комерціалі-
зацію. 

Зараз головною проблемою підтримки і розвитку інновацій-
ного потенціалу залишається проблема інвестування коштів у 
НДДКР.  

Як свідчать дані табл. Д.7, незначна кількість інноваційно ак-
тивних підприємств виділяє гроші на внутрішні НДР, хоча кореля-
ційний зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств і 
кількістю підприємств, які витрачають кошти на внутрішні НДР, є 
достатньо значущим – 0,80. 

 
Таблиця Д.7 

Кількість інноваційно активних підприємств і підприємств,  
які витрачають кошти на внутрішні НДР, по регіонах у 2015 р. 1 

Регіон 
Кількість 

підприємств, 
усього, од. 

Кількість підприємств, які ви-
трачають кошти 
на внутрішні НДР Коефіцієнт 

кореляційного
зв’язку Усього, 

од. 

% до загальної 
кількості підпри-

ємств 
1 2 3 4 5 

Харківська 117 22 18,8 

0,80 

м. Київ 86 26 30,5 
Львівська 64 5 7,8 
Дніпропетров-
ська 

63 8 12,7 

Запорізька 49 15 30,6 
Київська 44 3 6,8 
Одеська 36 4 11,1 
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Закінчення табл. Д.7 
1 2 3 4 5 

Миколаївська 29 5 17,2 

 Івано-Франків-
ська 

27 4 14,8 

Херсонська 19 5 26,3 
 

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. зб. – 
К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143. 

 

Більшість підприємств, які витрачають кошти на внутрішні 
НДР, розташовані в Запорізькій обл. (30,6%) і м. Києві (30,5%). Най-
менша кількість таких підприємств − в Одеській (11,1%), Львівській 
(7,8%) і Київській (6,8%) областях. 

Менш щільним є зв’язок між кількістю інноваційно активних 
підприємств і кількістю підприємств, які витрачають кошти на інші 
зовнішні знання. Це свідчить про те, що даний напрям здійснення 
інновацій не є характерним для інноваційно активних підприємств 
(табл. Д.8). 

 

Таблиця Д.8 
Кількість інноваційно активних підприємств і підприємств, які 

витрачають кошти на інші зовнішні знання, по регіонах у 2015 р. 1 

Регіон 

Кількість 
підпри-
ємств 

усього, од.

Кількість підприємств, які витрачають 
кошти на інші зовнішні знання 

Коефіцієнт
кореляцій-

ного 
зв’язку 

усього, 
од. 

% до загальної кількості підп-
риємств 

Харківська 117 8 6,8 

0,76 

м. Київ 86 2 2,3 
Львівська 64 4 6,3 
Дніпропетров-
ська 

63 2 3,2 

Запорізька 49 1 2,0 
Київська 44 2 4,5 
Одеська 36 1 2,8 
Миколаївська 29 3 10,3 
Івано-Франків-
ська 

27 1 3,7 

Херсонська 19 - - 
 

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. 
зб. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143. 
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Кореляційний зв’язок між кількістю інноваційно активних 
підприємств і кількістю підприємств, які витрачають кошти на інші 
інноваційні напрями, є достатньо щільним і дорівнює 0,94 (табл. 
Д.9). 

 
Таблиця Д.9 

Кількість інноваційно активних підприємств і підприємств,  
які витрачають кошти на інші інноваційні напрями, 

по регіонах у 2015 р. 1 

Регіон 
Кількість 

підприємств 
усього, од. 

Кількість підприємств, які 
витрачають 

кошти на інші напрями Коефіцієнт 
кореляційного

зв’язку Усього, 
од. 

% до загальної кі-
лькості 

підприємств 

Харківська 117 31 26,4 

0,94 

м. Київ 86 26 30,2 

Львівська 64 15 23,4 

Дніпропетровська 63 17 27,0 

Запорізька 49 16 32,7 

Київська 44 12 27,3 

Одеська 36 3 8,3 

Миколаївська 29 12 41,4 

Івано-Франківська 27 3 11,1 

Херсонська 19 2 10,5 
 
1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. 

зб. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143. 
 
Актуальними є витрати коштів на ринкове запровадження 

інновацій. Тому слід відзначити доцільність запровадження іннова-
цій, що припускає концентрацію менеджменту інноваційних під- 
приємств на довгострокових завданнях розвитку бізнесу. Розробки 
і відбір інноваційних ідей мають бути орієнтовані на їх перспекти-
вне ринкове освоєння. Тобто ще на етапі дослідно-конструкторсь-
ких робіт відбувається відбір напрямів за критеріями їх ринкової за-
требуваності. 

Ринкове запровадження інновацій передбачає реалізацію під-
приємствами таких заходів, як впровадження міжнародних стан- 
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дартів, забезпечення сумісності національних стандартів із станда-
ртами основних торгових партнерів, сертифікація продукції. 

Починаючи з 1 січня 2016 р. на  території України замість іс-
нуючих національних технічних стандартів починають використо-
вуватися європейські та міжнародні технічні стандарти (нормативні 
документи). Адаптація європейських технічних стандартів покли-
кана полегшити вихід українських виробників на європейський ри-
нок. 

Проте незначна кількість підприємств, які витрачають кошти 
на інші інноваційні напрями, зіштовхується з нестачею власних  
коштів, високою вартістю нововведень, економічним ризиком 
тощо. 

Якщо розглядати інновації як комплекс технічних, виробни-
чих і комерційних заходів, що приводять до появи на ринку нових 
поліпшених товарів, то ринкове запровадження інновацій вигляда-
тиме таким чином: 

1) діяльність, пов’язана з розробкою і створенням нових видів 
конкурентоспроможної продукції, − знаходження нового техніч-
ного вирішення завдання – створення винаходу; проведення 
НДДКР; налагодження серійного виробництва продукції; 

2) діяльність, пов’язана з розповсюдженням нових видів кон-
курентоспроможної продукції, − паралельна підготовка та організа-
ція збуту; упровадження нового товару на ринок; закріплення на но-
вих ринках шляхом постійного вдосконалення технології, підви-
щення конкурентоздатності продукту. 

Для інноваційно активних підприємств більш  характерною є 
діяльність, пов’язана з розробкою і створенням нових видів конку-
рентоспроможної продукції. 

Найбільша інноваційна активність підприємств регіонів, які 
аналізуються, простежується при придбанні машин, обладнання  
і програмного забезпечення, про що свідчить щільний кореляційний 
зв’язок між кількістю інноваційно активних підприємств і кількістю 
підприємств, які витрачають кошти на придбання машин, облад-
нання і програмного забезпечення. Коефіцієнт кореляції дорівнює 
0,98 (табл. Д.10). У цілому 58,1% інноваційно активних підпри-
ємств витрачають кошти на придбання машин, обладнання і програ-
много забезпечення. Це уможливлює освоєння виробництва прин- 
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ципово нової продукції та комп’ютеризації обробки управлінської 
інформації. 

 
Таблиця Д.10 

Кількість інноваційно активних підприємств і підприємств,  
які витрачають кошти на придбання машин,  

обладнання і програмного забезпечення, по  регіонах у 2015 р. 1 

Регіон 
Кількість 

підприємств 
усього, од. 

Кількість підприємств, які ви-
трачають кошти на придбання 

машин, обладнання 
і програмного забезпечення 

Коефіцієнт 
кореляційного

зв’язку 
усього, 
од. 

% до загальної кіль-
кості підприємств 

Харківська 117 69 59,0 

0,98 

м. Київ 86 49 57,0 

Львівська 64 43 67,1 

Дніпропетровська 63 42 66,7 

Запорізька 49 21 42,9 

Київська 44 28 77,8 

Одеська 36 16 44,4 

Миколаївська 29 15 51,7 

Івано-Франків-
ська 

27 18 66,7 

Херсонська 19 9 47,4 

В цілому по 
групі 

  58,1 

 

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність України у 2015 році: ст. 
зб. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – С. 143. 

 
Слід відзначити, що даний чинник інноваційної діяльності є 

характерним для більшості інноваційно активних підприємств. Від-
соток підприємств, які витрачають кошти на придбання машин, об-
ладнання і програмного забезпечення, від загальної кількості інно-
ваційно активних підприємств, коливається від 42,9% (Запорізька 
обл.) до 77,8% (Київська обл.). Ці дані підтверджують високу акту-
альність технічної модернізації підприємств, яка дозволяє замінити 
низький технологічний рівень виробництва найбільш високотехно-
логічними наукоємними виробництвами. 
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Однією з умов технічної модернізації є розвиток лізингових 
відносин, які дозволять підприємствам придбати високотехнологіч-
не і дороге обладнання. Світовий досвід свідчить, що лізинг, як  
перспективна форма інвестування бізнесу, забезпечує економію  
коштів, зменшує ступінь ризику, стимулює оновлення виробництва. 
Суб’єктам підприємництва (лізингоотримувачам), які мають фінан-
сові труднощі щодо придбання необхідного обладнання, надається 
реальна можливість отримати його шляхом лізингу за вигідними 
умовами. Ураховуючи необхідність розвитку лізингових відносин, 
доцільно створити певний комплекс гарантій з боку держави тим 
фінансово-кредитним установам, які надаватимуть кредити малим 
підприємствам для придбання обладнання в лізинг. 

Для промислових підприємств найбільш актуальною є широ-
комасштабна модернізація на підставі західних технологій і методів 
господарювання при поступовому нарощуванні власного інновацій-
ного потенціалу. 

Слід зазначити, що впровадження нових машин, обладнання 
і програмного забезпечення потребує навчання і підготовки персо-
налу. Проте згідно із статистичними даними починаючи з 2015 р. у 
звітах підприємств відсутній показник «кількість підприємств, які 
витрачають кошти на навчання і підготовку персоналу». Дані ста-
тистики у 2014 р. свідчать, що більш ніж половина інноваційно ак-
тивних підприємств не витрачала кошти за цим напрямом (табл. 
Д.11). 

Так, в Одеській області з 46 підприємств, де було виділено 
кошти на придбання машин, обладнання і програмного забезпе-
чення, навчання і підготовку персоналу, кошти отримали лише 6. В 
Івано-Франківській області − 9 із 59. Такі співвідношення не мо-
жуть позитивно позначитися на результатах інноваційної діяльно-
сті. 

Результати аналізу свідчать, що в регіонах активними є ок-
ремі чинники інноваційного розвитку, але вони не трансформовані 
в єдину регіональну політику, здатну забезпечити країні відчутні 
результати. Розподіл регіонів за групами відповідно до рівня інно-
ваційної активності – це показник для позитивного коригування ре-
гіональної політики. 
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Таблиця Д.11 
Кількість підприємств, які витрачають кошти на придбання  
машин, обладнання і програмного забезпечення, і підприємств,  
які витрачають кошти на навчання та підготовку персоналу 

(2014 р.) 1 

Регіон 

Кількість  
підприємств, які 

витрачають кошти на 
придбання машин, об-
ладнання і програм-
ного забезпечення, од.

Кількість підприємств, 
які витрачають кошти на 

навчання 
та підготовку персоналу

Коефіцієнт 
кореляцій-

ного 
зв’язку усього, 

од. 
% до кількості 
підприємств 

Харківська 125 29 23,2

0,77 

м. Київ 91 36 39,6

Львівська 85 33 38,8
Дніпропетров-
ська 

69 17 24,6

Запорізька 67 29 43,3
Івано-Франків-
ська 

59 9 15,3

Миколаївська 48 16 33,3

Одеська 46 6 13,0

Київська 38 7 18,4

Херсонська 40 14 35,0

1 Джерело: Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: ст. 
зб. – К.: Державна служба статистики України, 2015. –С 165. 

У таблиці Д.12 наведено сумарний індекс інновацій (СІІ), 
який відображається даними державної статистики. Це агрегований 
індикатор, складений із певних показників, що надає можливість 
оцінити та виміряти стан інноваційної діяльності. Результати  
розрахунків СІІ можна використати для інформаційного забезпе-
чення аналізу стану інноваційної діяльності в регіональному роз-
різі. 

Реальним  лідером інноваційної активності є Харківська об-
ласть, де СІІj дорівнює 48,57%. Тут є розвинена виробнича, інфор-
маційна і фінансова інфраструктура, відсутні перешкоди щодо ство-
рення нових підприємств, має місце довіра між наукою, бізнесом і 
регіональною владою, високий рівень освіти. 
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Таблиця Д.12 
Ранжування регіонів України за значенням СІІ у 2015 р. 1 
Регіон Кількість підприємств усього, од. СІІj, % 

Харківська 117 48,57 

м. Київ 86 21,60 

Львівська 64 32,84 

Дніпропетровська 63 20,51 

Запорізька 49 34,47 

Київська 44 35,06 

Одеська 36 19,92 

Миколаївська 29 43,77 

Івано-Франківська 27 41,16 

Херсонська 19 24,52 
1 Джерело: Наказ Державної служби статистики від 28 грудня 2015 р. 

№ 368 «Про затвердження Методики розрахунку сумарного індексу іннова-
цій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
metod_polog/metod_ doc/2015/368/368_2015.htm. 

 
Факторні ознаки інноваційної діяльності в регіонах більшою 

мірою визначаються не тільки ресурсами підприємств (матеріальні, 
трудові, фінансові). Найважливішим є місцеве самоврядування, 
тобто здатність  регіональних органів встановлювати цілі, цінність, 
координувати виконання відображених у програмах економічного  
і соціального розвитку заходів, навчати працівників і досягати  
ефективних результатів діяльності. Саме це характеризує самовря-
дування, його якість й ефективність, вплив  на прискорення іннова-
ційних процесів регіонів. 

Перехід до децентралізації потребує різкого повороту до ін-
тенсифікації місцевого виробництва, переорієнтації підприємств на 
першочергове і повне використання  якісних чинників економіч-
ного зростання на підставі впровадження і широкого використання 
інновацій у виробничій сфері. Це дозволяє збільшити кількість 
інноваційно активних підприємств. 

Заслуговує на увагу включення до програми соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів регіональних інноваційних структур, зо-
крема, малих інноваційних підприємств з розробки й упровадження 
нових технологій і наукоємної продукції. 
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Тенденція зменшення асигнувань на розвиток науки і техніки, 
яка зараз має місце, свідчить про зміну перспективи попиту на дос-
лідження і розробки, які визначатимуться з боку недержавного сек-
тору економіки та не можуть бути цілком пов’язані з державним 
бюджетом. Доцільним є цілеспрямована робота в регіонах щодо по-
силення ролі дрібних і середніх наукоємних фірм, створення в регі-
онах приватного підприємницького інноваційного сектору. Такий 
сектор доцільно створювати в кожному регіоні на підставі наявних 
науково-дослідних інститутів, великих науково-виробничих об’єд-
нань. Це дозволить малим підприємствам мати доступ до інформа-
ційних баз щодо пошуку потрібного продукту, пакета послуг техно-
логічного аудиту і маркетингу, починаючи від комерційної оцінки 
технічної ідеї та закінчуючи створенням дослідних зразків. 

Стратегічні цілі розвитку регіонів необхідно пов’язувати з 
інноваційним типом розвитку промислових секторів, які є в регіо-
нах. Йдеться про переваги використання досягнень науки щодо за-
безпечення модернізації, технічного переозброєння, перепрофілю-
вання діючих підприємств і відкриття нових, які здатні забезпечити 
перспективні напрями економічного зростання регіонів. 

Визначальну роль у цьому процесі має інноваційне середо-
вище, на розвиток якого впливають державна регіональна політика, 
економічна, соціальна та інституційна системи регіонів1. 

Вплив центральної влади на розвиток інноваційного середо-
вища здійснюється шляхом реформ, задекларованих Урядом Укра-
їни в Державній стратегії регіонального розвитку України на період 
до 2020 року, де відображено ставлення органів державної влади до 
інноваційної діяльності різних галузей економіки регіонів країни2. 
Таким чином, створюються умови для спроможності регіональної 
влади спрямовувати зусилля всіх учасників на інноваційний розви-

                                                   
1 Саломатіна Л.М. Формування та розвиток інноваційного середовища 

регіонів України / Л.М. Саломатіна, В.Л. Шкригун // Вісник Кам’янець-По-
дільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні на-
уки.– Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – Вип. 11. − С. 49-61. 

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/385-2014-п#n11. 
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ток регіонів: інститутів державної та місцевої влади, бізнесу, освіт-
ніх і наукових установ, громадських організацій. Головним резуль-
татом є створення умов для бізнесу, за яких застосовуються основні 
ринкові свободи і принципи чесної конкуренції. Проте, як зазнача-
ється у SWOТ-аналізі Запорізької області, загрозою для підвищення 
ефективності використання інноваційного потенціалу регіону є не-
стабільна соціально-економічна ситуація тощо1. 

Економічна система регіонів ураховує доступність і прозо-
рість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального роз- 
витку, залучення ресурсів регіонами, які виділяються в межах від-
повідних державних програм через центральні органи виконавчої 
влади України, формування і розподіл інноваційних ресурсів, які 
виділяються з регіональних і державних бюджетів на інноваційну 
діяльність. 

Важливим для розвитку економічної системи регіонів є отри-
мання фінансових ресурсів і технічної допомоги за рахунок міжна-
родних проектів (зокрема ЄС) і забезпечення управлінським потен-
ціалом. 

Техніко-технологічне переозброєння високотехнологічних 
галузей обумовлює доцільність залучення стратегічних інвесторів. 
Із цією метою в регіонах найважливішим є визначення інвестицій-
ної привабливості підприємств виходячи з позитивних тенденцій 
розвитку виробничого потенціалу, можливості інтеграції підпри-
ємств у світовий економічний простір, наявності великого ємного 
внутрішнього ринку. Так, у Київській області у Плані заходів з реа-
лізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на 
період до 2020 року відзначається, що зростання валового регіона-
льного продукту регіону значною мірою можуть забезпечити моде-
рнізовані та новостворені промислові підприємства з високою про-
дуктивністю та значною доданою вартістю продукції. Цього можна 
досягти лише за умови залучення потужного інвестиційного ресу-
рсу. Тому перед органами влади з питань управління економічним 

                                                   
1 SWOT-аналіз за напрямом діяльності робочої підгрупи «Підви-

щення ефективності використання економічного потенціалу регіону» (Запорі-
зька область) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/ 
news/27284/SWOT-analiz--za-napryamom-diyalnosti-robochoji-pidgrupi-pidvishe 
n nya-efektivnosti-vikoristannya-ekonomichnogo-potentsialu-regionu.html. 
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розвитком постає завдання щодо визначення інвестиційно приваб-
ливих об’єктів і доцільності здійснення організаційної, технічної та 
інженерної підготовки територій, забезпечення маркетингової та ін-
формаційної підтримки1. 

Для регіонів України характерна відсутність чіткої регіональ-
ної промислової політики. У той же час у кожному регіоні найваж-
ливішою є розробка промислової політики, яка має бути відобра-
жена у стратегіях розвитку регіонів. Це дозволить виокремити як 
самостійний об’єкт дослідження техніко-технологічне забезпе-
чення інноваційного розвитку пріоритетних галузей регіонів, тех-
ніко-технологічну базу оновлення основних засобів виробництва. 
Дослідження свідчать, що для виготовлення сучасної високотехно-
логічної продукції необхідне технічне переоснащення: знос основ-
них фондів у галузях промисловості дорівнює 65-75%, а машин й 
устаткування, обчислювальної техніки і вимірювальних приладів − 
набагато вище і в деяких випадках дорівнює 85-90%. 

Соціальна складова інноваційного середовища пов’язана з 
впливом на інноваційну діяльність ставлення людей до роботи та 
якості життя, демографічною структурою населення регіону, рівнем 
освіти, здатністю людей до зміни місця проживання. Аналіз свід-
чить, що практично для всіх регіонах із високим рівнем інноваційно 
активних підприємств характерна трудова міграція молоді й еконо-
мічно активного, працездатного населення, що негативно впливає 
на розвиток інноваційної діяльності. 

Інституційні системи регіону мають бути організаційною 
опорою формування інноваційного середовища регіонів, які безпо-
середньо здійснюють фундаментальні та прикладні НДДКР, підго-
товку фахівців, фінансове, інформаційно-консалтингове, маркетин-
гове, правове забезпечення й інше обслуговування науково-техніч-
ної та інноваційної діяльності.  

Формування інноваційного середовища доцільно здійснюва-
ти за такими напрямами: 

                                                   
1 План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київ-

ської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
.http://www.kyiv-оbl.gov.ua/proekt_strategiji_regionalnogo_rozvitku_kijivskoji_ 
oblasti_na_period_do_2020_roku. 
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1. Інноваційний розвиток у регіонах має враховувати довго-
строкові цілі, передбачені програмою розвитку ЄС до 2020 року, а 
також посилення інтернаціоналізації НДДКР та інновацій. При 
створенні на території України зарубіжних центрів НДДКР доціль-
ним є впровадження світових механізмів співпраці у сфері НДДКР, 
які поступово передаються на онлайн-технології. 

2. Регіональне управління інноваційним розвитком слід 
пов’язувати із забезпеченням взаємодії щодо ринкових інститутів  
і розвивати здатність прогнозування на підставі ведення діалогу з 
компаніями про перспективи зміни ринкової ситуації та забезпе-
чення конкурентоспроможності регіонів. 

3. Географічну диверсифікацію експорту продукції з високою 
доданою вартістю і входження в нові технологічні ланцюги доці-
льно здійснювати з використанням можливостей освоєння ринку 
ЄС, відповідності технічним регламентам ЄС і системам стандарти-
зації, метрології, акредитації робіт. 

4. Розвиток інтеграційних процесів України у світовий еконо-
мічний простір необхідно пов’язувати з розвитком транснаціональ-
ного бізнесу, створенням виробництв у регіонах за фінансової уча-
сті та під егідою зарубіжних корпорацій. 

5. Нарощування інвестиційної функції бюджетів інноваційної 
діяльності має бути забезпечене за рахунок неподаткових надхо-
джень і зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування шля-
хом децентралізації влади в Україні. 

Така орієнтація господарських суб’єктів на інноваційний тип 
розвитку сприятиме становленню інноваційного середовища, без-
перервності та цілеспрямованості інноваційної модернізації. 
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Додаток К 

Смарт-технології на шляху розбудови 
 неоіндустріальної енергетики 

 
Початок ХХІ ст. в енергетичній галузі світу відзначився 

двома чинниками: стрімким (у геометричній прогресії) зростанням 
споживання енергії та досягненням критичного стану забруднення 
навколишнього середовища гігантськими енергетичними підприєм-
ствами, унаслідок чого виникають непередбачувані й незворотні 
зміни клімату. З огляду на песимістичні перспективи екологічного 
занепаду середовища, великі приватні фонди і транснаціональні  
корпорації приймають знакові рішення, коли у світі відбуваються 
дуже важливі події, що мають доленосні значення для всієї цивілі-
зації та стосуватимуться в найближчому майбутньому буквально 
кожного, а саме: 

1. Бізнес-установи та фонди, афілійовані з Рокфеллерами,  
терміново позбуваються всіх нафтових активів. Rockefeller Brothers 
Fund продає свої активи у сфері видобування твердих і вуглеводне-
вих корисних копалин для отримання джерел енергії. Було оголо-
шено негайний продаж усіх їхніх активів, пов'язаних із вугіллям  
і нафтовими пісками, у рамках зусиль з боротьби зі зміною клімату. 
Тепер фонд, буквально вибудуваний на нафті, займеться інвестиці-
ями у відновлювані джерела енергії1. 

Благодійний фонд Rockefeller Brothers Foundatіon оголосив 
про «негайний продаж усіх активів, пов'язаних із вугіллям і нафто-
вими пісками». Це означає, що один із найстарших інвестиційних 
фондів, створений у 1940 р. на гроші, що дісталися засновникам 
Джонові, Нельсону, Лоренсу, Уінтропу й Девіду Рокфеллерам від 
засновника Standard Oіl Company Джона Рокфеллера, продає всі 
свої акції в компаніях, які так чи інакше здійснюють видобуток, пе-
реробку або торгівлю викопними джерелами енергії. 

2. Сонячні електростанції в майбутньому стануть головним 
доходом Королівства Саудівської Аравії, замінивши собою прибу-
ток від продажу нафти2. Ця країна вирішила найближчим часом пе-

                                                   
1 URL: https://t.co/68PQRPKPqs. 
2 URL: http://news.eіzvestіa.com/news_economy/full/. 
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ретворити більшу свою частину, що являє собою пустелю, на гло-
бальне джерело відновлюваної енергії. Вона не просто за якісь пару 
десятків років перетворила пустелю на сучасний мегаполіс, ця дер-
жава стала одним із ключових гравців на світовій арені та при цьому 
не зупиняється на досягнутому, розвивається з урахуванням перс-
пектив на майбутнє. А майбутнє вбачається без звичних нам тради-
ційних енергоресурсів, зокрема без нафти. 

3. Фахівці з енергозаощадження звертають увагу на сталий 
поступ ринку «літієвої революції». Тим часом літій, ціни на який 
зараз суттєво зросли, стане, на думку експертів Goldman Sachs, «но-
вим бензином». 

«Попит на літій продовжує постійно зростати і не передбача-
ється його гальмування», – відзначає інтернет-видання Oіl Рrіce. 
Причиною цього є все більше розширюваний сектор виробництва 
літій-іонних батарей, які використовуються не тільки в гаджетах, 
але і в автомобільній промисловості, а також у зароджуваному сек-
торі заощадження електроенергії. 

Журнал The Economіst уже назвав літій «найгарячішим това-
ром у світі». Ціни на чисті літієві карбонати, що поставляються, на-
приклад, до Китаю, подвоїлися та зараз становлять 13 тис. дол. / т. 

Тим часом серед споживачів літію поширюється змагання за 
постачання цієї найціннішої сировини. Apple, Google і Faraday 
Future інтенсивно розробляють нові електромобілі, і їм потрібно усе 
більше літієвих батарей. 

Apple збирається випустити свою розробку до 2019 р., пози-
ціонуючи її як прямого конкурента продукції Tesla. Google також 
намагається не відставати, розробляючи власний роботизований 
електромобіль. Наздоганяє їх Faraday Future, що фінансується ки-
тайським мільярдером Цзя Юетіном, який вкладає в розробки цієї 
компанії 1 млрд дод. і сподівається вже в наступному році одержати 
перший прототип. 

У результаті, за найскромнішими прогнозами, до 2021 р. світу 
знадобиться 100 тис. т літієвого карбонату, але в цей час його про-
сто ніде буде взяти. Тоді на ринку з'явиться безліч незалежних ви-
робників цієї сировини, оскільки ринок постійно розширювати-
меться та про жодну олігополію більше не може йти мови. 

Виконавчий директор компанії Pure Energy Mіnerals Е. Робін-
сон стверджує, що кілька великих постачальників, які дотепер кон- 
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тролювали весь літієвий ринок, просто не здатні задовольнити по-
пит, що стрімко зростає, тому 2016 р. стане надзвичайно перспекти-
вним для всіх тих, хто захоче зайняти свою нішу на ринку цієї си-
ровини. Саме цього року відбудеться енергетична революція, і ви-
робникам потрібно встигнути використати можливість долучитися 
до створення стратегічних запасів літію та налагодити збирання 
і перероблення вторинної сировини. Усі нові заводи з виробництва 
літієвих батарей, як очікується, підвищать потужність глобальної 
літієвої індустрії на 150% до 2020 р. При цьому щорічний темп при-
росту ринку електромобілів становитиме, за прогнозами аналітиків, 
20-30 %. Таким чином, зростання попиту на «новий бензин» у до- 
ступному для огляду майбутньому не матиме межі. 

4. У жовтні 2011 р., після демонстрації покупцеві успішних 
випробувань системи, відбулось укладання першої угоди з продажу 
енергогенеруючої установки на основі реактора холодного термоя-
дерного синтезу E-Cat (англ. energy catalyzer – каталізатор енергії) 
вихідною потужністю 1 МВт. Цей науковий винахід ламає сучасну 
енергетичну парадигму енергозабезпечення. Кожна система може 
бути сконфігурована на виробництво до одного мегавата енергії на 
виході. Установка містить від 52 до 100 і більше окремих «модулів» 
E-Cat, кожен з яких складається з трьох малих внутрішніх реакторів 
холодного термоядерного синтезу. Усі модулі зібрано всередині 
звичайного сталевого контейнера розміром 5 м × 2,6 м × 2,6 м, що 
може бути встановлений відповідно до потреб замовника. 

Можливе доставляння сухопутним, морським або повітряним 
транспортом. Важливо, що, на відміну від широковикористовува-
них ядерних реакторів розподілу, реактор холодного синтезу E-Cat 
не споживає радіоактивних речовин, не виділяє радіоактивного ви-
промінювання у навколишнє середовище, не виробляє ядерних від-
ходів і не несе в собі потенційної небезпеки розплавлювання оболо-
нки або ядра реактора – найфатальнішої та, на жаль, уже цілком зви-
чайної аварії на традиційних ядерних установках. У разі гіршого 
сценарію для E-Cat, коли ядро реактора перегрівається, він просто 
перестає працювати, не забруднюючи навколишнє середовище. 

Вартість одномегаватної установки становить 2 тис. дол. за  
1 кіловат. До переваг технології E-Cat фахівці відносять: компактні 
розміри або високу «щільність енергії», безшумний режим роботи 
(50 децибелів звуку на відстані 5 м від установки), відсутність за- 
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лежності від погодних умов (на відміну від сонячних батарей або 
вітрових установок), модульну конструкцію пристрою (якщо один 
з елементів системи через якісь причини вийде з ладу, його можна 
швидко замінити). 

Слід зауважити, що зараз ці генератори можуть бути продані 
тільки компетентному покупцеві. Це означає, що клієнт повинен 
бути не просто зацікавленою особою, а представником бізнес-орга-
нізації, компанії, інституту або агентства (зрозуміло, хто буде кін-
цевим власником і бенефіціаром цих установ). Однак планується 
створення установок меншого розміру для індивідуального домаш-
нього використання. Приблизний строк завершення розроблення  
і запуску виробництва – рік. Але можуть виникнути проблеми із 
сертифікацією. Поки у винахідника А. Россі є європейський серти-
фікаційний знак тільки для його промислових установок. Він має 
намір випустити від 30 до 100 одномегаватних установок протягом 
першого року виробництва1.  

На думку деяких фахівців, 28 жовтня 2011 р. відбувся офіцій-
ний фактичний старт переходу людства до нової ери холодного тер-
моядерного синтезу – ери чистої, безпечної, дешевої та доступної 
енергії2. Подальше кількісне нарощування виробничих потужнос-
тей і передавальних мереж натрапляє на серйозний бар'єр: планета 
не витримує витратну екстенсивну енергетику, величезні вкладення 
призводять до все меншого й дорожчого результату, а несприятливі 
природні та техногенні наслідки, навпаки, зростають. Вихід парадо-
ксально несподіваний підказує життя: споживачі самі продукують 
енергію на місці споживання, а «розумні» мережі розподіляють над-
лишки, регулюють баланс виробітку та споживання, виконуючи  
функції центру диспетчерського керування. Навантаження на при-
роду зменшується, мінімізуються також втрати при передаванні 
електроенергії на великі відстані, оптимізується диспетчерське ке-
рування. Свого часу топологічно схожий прорив в організації інфо-
рмаційних процесів привів до створення всім відомого Інтернету, 

                                                   
1 URL: http://newsland.com/user/ 4297701373/ content/prodana-pervaia-

ustanovka-kholodnogo-termoiadernogo-sinteza/4254337. 
2 Физики подтвердили: генератор Росси работает! [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.chitalnya.ru/work/1153533/. 
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без якого ми вже не уявляємо собі сучасного інформаційного прос-
тору. Схоже, що незабаром кардинально переформатується й енер-
гетичний простір, і основним викликом нового часу стає нерозподі-
лена генерація. Мається на увазі розосередження значної кількості 
дрібних електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ): 
воді, вітру, енергії сонця, біогазах тощо поблизу споживачів – неве-
ликих підприємств, населених пунктів, домогосподарств, і за наяв-
ності надлишків виробленої цими «генераторами-споживачами» 
енергії віддавання їх у мережу для загального вжитку з одночасним 
переформатуванням локальних мереж у «розумні» мережі (так звані 
Smart Grids), які самі керуватимуть процесами виробництва, спожи-
вання та збалансування системи не з центру, а на рівні місцевої са-
моорганізації та «реакцій усіх на кожного окремого споживача». 

Село Фельдхайм – єдиний населений пункт у Німеччині, що 
повністю забезпечує себе енергією з відновлюваних ресурсів − село 
майбутнього. Уже декілька років усі будинки там забезпечуються 
теплом й електроенергією за рахунок відновлюваних джерел. Віт-
ряні електростанції та дві установки з виробництва біогазу з біомаси 
дають цьому населеному пункту, розташованому на південний за-
хід від Берліна, тепло, електрику й додаткові робочі місця. Перет-
ворення звичайного бранденбурзького маленького села на зразкову 
модель використання відновлюваних джерел енергії розпочалося 
ще в 1995 р., коли тут побудували п'ять вітрогенераторів. Кількість 
турбін поступово зростала, поки село разом із містом Тройєнбріце-
ном, до якого воно належить, й енергетичною компанією Ener-
giequelle GmbH не побудували власну електромережу. У фінансу-
ванні проекту, який обійшовся в 0,5 млн євро, взяли участь біль-
шість жителів села. Кожна сім'я придбала за 3000 євро частку в ком-
панії, що є співвласником електромережі. 

43 вітрогенератори й установки з виробництва біогазу не 
тільки обігрівають та освітлюють будинки, але і забезпечують ро-
ботою місцеве населення, надаючи 30 робочих місць. Ще 20 робо-
чих місць забезпечує місцева фабрика з виробництва фотоелек- 
тричних елементів. У селі із 145 жителями зараз нульове безробіття. 

До 2020 р. Німеччина планує отримувати з відновлюваних ре-
сурсів, таких як вітер і сонце, до 35% всієї споживаної енергії. До 
2050 р. ця частка має скласти вже 80%. Таким чином, Фельдхайм, 
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що забезпечує себе відновлюваною енергією на 100%, став мо-
деллю майбутньої Німеччини. На рік парк вітрогенераторів вироб-
ляє кількість енергії, достатню для забезпечення міста з 20-тисяч-
ним населенням. Жителі села споживають лише 1% цієї енергії, а 
решту продають регіональним дистриб'юторам. Сьогодні вартість 
енергії у Фельдхаймі на 35% нижча, ніж у Берліні. Протягом 10 ро-
ків цей розрив досягне 50% 1. 

Поки що електростанції ВДЕ пристосовуються до вимог тра-
диційно побудованих національних енергетичних систем (у тому 
числі ОЕС України), намагаються вписатися в систему енергозабез-
печення, яка досі будувалася на принципах великомасштабного 
централізованого виробництва електроенергії з викопного палива 
на великих ТЕС і АЕС, гігантських ГЕС на рукотворних морях, із 
подальшим передаванням електроенергії розгалуженими мережами 
до великих промислових і дрібних побутових споживачів. Але зага-
льносвітова тенденція виявляє парадоксальну ситуацію: дрібне ви-
робництво на місцевому рівні (у безпосередній близькості до спо-
живача) може забезпечувати економічно вигідніші й технологічно 
досконаліші, менш ресурсовитратні умови функціонування енерго-
системи порівняно з традиційно великими енергогенеруючими по-
тужностями. Ці обставини дають практичну можливість працевла-
штуватися значній кількості вітчизняних фахівців, які працюють у 
сфері енергозаощадження, особливо в зоні АТО і депресивних регі-
онах України. 

У Німеччині в межах федеральної землі Баден-Вюртемберг 
упроваджують проект енергомережі з розподіленою генерацією 
Smart Grids силами енергетичного концерну EnBW за підтримки  
Технологічного інституту в Карлсруе. Проект має на меті створення 
мережі з розподіленою генерацією у повнофункціональному складі: 
виробництво, постачання споживачу, керування споживанням, а та-
кож тарифікація та облік. До цього часу випробовувалися лише ок-
ремі елементи таких мереж. Повномасштабний проект є цілком 
інноваційним. Важливий аспект при реалізації проекту полягає в 
роботі зі споживачем: концерн EnBW активно просуває інноваційні 
рішення серед потенційних споживачів – користувачів Smart Grids 

                                                   
1 URL: http://www.electrician.com.ua/posts/1389. 
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і для реалізації проекту вже віднайшов потрібну кількість спожива-
чів, які бажають першими використовувати всі переваги мереж із 
розподіленою генерацією. 

Франція також реалізує два проекти у сфері Smart Grid, або 
«розумних» мереж. Перший – це розумні лічильники інтегровані із 
засобами керування мережами (під-/відключення тих чи інших дже-
рел електроенергії) у м. Ліоні. Другий проект – це власне створення 
на базі окремої регіональної системи розподіленої генерації з інтег-
рованими об'єктами ВДЕ (вітро- та сонячними генераторами) та 
smart-керуванням мережею. 

Термін Smart Grid («інтелектуальна» мережа) має кілька ви-
значень. Однак всі вони сходяться на тому, що така мережа має за-
безпечувати: 

отримання інформації від постачальників електроенергії про 
її генерацію; 

отримання інформації від споживачів про витрати електро- 
енергії; 

керування як виробництвом, так і споживанням електроенер-
гії. 

Причому все це повинно здійснюватися в режимі реального 
часу та мати на меті досягнення максимальної ефективності роботи 
кожного елемента енергосистеми. Як бачимо, перед Smart Grid по-
стають досить складні завдання, тому створення такої системи – 
перш за все, установлення величезної кількості (багато десятків мі-
льйонів штук) мережевих вимірювальних пристроїв і модернізація 
існуючих електромереж – потребує величезних витрат як часу, так 
і фінансів. Проте США та країни ЄС уже почали поступову модер-
нізацію своїх енергомереж, упроваджуючи якщо і не всю систему 
Smart Grid, то окремі її елементи. 

Елементи «інтелектуалізації» почали впроваджуватися в ене-
ргосистемах західних країн ще в 1970-х роках. Цьому сприяли такі 
фактори: 

прагнення якомога повніше враховувати обсяги реального 
споживання електроенергії великими об'єктами, щоб виключити пе-
ревантаження мережі й аварії в енергосистемі. Для цього були роз-
роблені багатотарифні лічильники, які не просто враховували весь 
обсяг спожитої електроенергії, але і диференціювали його за часом 
доби. Це дало можливість ввести різні тарифи на електроенергію 
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залежно від часу доби та стимулювати великих клієнтів зменшувати 
споживання електроенергії в години пікових навантажень на елек- 
тромережу. А зниження пікового навантаження робить роботу  
електромережі надійнішою; 

процеси розширення й ускладнення енергосистеми, що відбу-
ваються, потребують підвищення якості керування нею. Потрібно 
налагодити захист від хакерських атак і терористичних угруповань. 
Інакше великих аварій («блекауту») не уникнути. 

На початку 2000-х років у США та ЄС стартували перші про-
екти впровадження в мережі «розумного» споживання. Такий під-
хід дозволяє зменшити потужність резервних блоків, які більшу ча-
стину часу простоюють, а отже, здешевити енергосистему в цілому. 

У середині 2000-х років у ЄС був реалізований пілотний про-
ект віртуальної електростанції. Завдяки використанню сучасних ін-
формаційних технологій виявилося можливим керувати з єдиного 
центру безліччю дрібних виробників електроенергії: установками 
на біогазі, вітрогенераторами, малопотужними сонячними пане-
лями тощо, а також пристроями, що запасають вироблену електро-
енергію (зокрема, акумуляторними батареями) в разі її перевироб-
ництва. Головним досягненням цього проекту стала організація 
стійкої та передбачуваної роботи такої віртуальної електростанції, 
що складається з безлічі малопотужних, а до того ж і нестабільних 
генераторів, які змінюють обсяг виробленої електроенергії залежно 
від часу доби і погодних умов. 

Розробники Smart Grid не обійшли своєю увагою проблеми 
споживачів електроенергії, які втомилися від безперервного зрос-
тання тарифів, і особливо активно використовують відновлювану 
електроенергетику в країнах ЄС. У сфері споживання Smart Grid 
відкриваються великі можливості для зниження витрат споживачів. 
У ряді пілотних проектів була реалізована можливість диференціа-
ції тарифів на електроенергію в часових інтервалах тривалістю  
15 хв протягом усієї доби. При цьому оснащені мікропроцесорами 
побутові прилади отримують інформацію від постачальника елект-
роенергії про поточний тариф на неї та змінюють своє споживання 
так, щоб мінімізувати рахунок за електроенергію. 

За підрахунками, це дозволить споживачам знизити витрати 
на електроенергію на 5% і більше. Це, звичайно, дуже заманливо, 
однак оскільки Smart Grid у країнах ЄС розрахована, перш за все, 
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на роботу з ВЕС і СЕС (точніше, на їх оптимальну інтеграцію в іс-
нуючу енергосистему), а електроенергія, що виробляється ними, у 
20-50 разів дорожча, ніж виробляється на АЕС, тому зростання та-
рифів на електроенергію все одно неминуче і кінцевий споживач ні-
чого не виграє. Хоча, звичайно, впровадження такої системи дозво-
лить помітно збільшити надійність роботи енергосистеми, до якої 
переважну більшість електроенергії поставляють нестабільні ВЕС  
і СЕС. 

Не забули розробники Smart Grid і про інтереси виробників 
електролічильників та побутової електротехніки. Адже для пере-
ходу до Smart Grid необхідно повністю оновити її парк, а це вели-
чезні обсяги продажів для її виробників й електротехнічних компа-
ній. Узагальнену структуру взаємодії елементів мережі Smart Grid 
наведено на рис. К.1. У нижньому правому куті зображено при-
строї, які має містити кожен приватний будинок або офіс, підклю-
чений до мережі Smart Grid. 

 

 
 

Рис. К.1. Технологія Smart Grid і майбутнє  
світової електроенергетики 

 
Таким чином, концепція Smart Grid характеризується іннова-

ційними властивостями, що відповідають новим потребам ринку, а 
саме: 

Електроенергетична інфраструктура 

Двосторонні потоки електроенергії та інформації 

«Інтелектуальна» інфраструктура 
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система взаємодіє з усіма елементами технологічного ланцю-
жка виробництва, розподілу та споживання електроенергії: ТЕЦ, 
ГЕС, АЕС, вітрогенератори, сонячні панелі, накопичувачі енергії, 
електророзподільні мережі й кінцевий споживач; 

реалізовано активну в обох напрямах взаємодію шляхом об-
міну інформацією між усіма елементами мережі: від генераторів 
електроенергії до кінцевого споживача; 

завдяки використанню цифрових комунікаційних мереж за-
безпечується обмін даними в реальному часі, що практично безпе-
рервно забезпечує керований баланс між виробництвом і споживан-
ням електроенергії; 

система сприяє оптимальній експлуатації електроенергетич-
ної мережі та здатна до самовідновлення після природних катакліз-
мів і великих збоїв; 

усі елементи й пристрої (аж до побутових електроприладів), 
що входять до складу Smart Grid, мають бути оснащені технічними 
засобами, що здійснюють інформаційну взаємодію. 

Наступним важливим етапом у побудові енергетичних мереж 
Smart Grids стала розробка єдиних стандартів інформаційного об-
міну між усіма окремими елементами мережі й усіма пристроями, 
що входять до складу «розумної» мережі Smart Grids. Такими при-
строями є: 

генератори (вітро-, сонячні тощо), встановлені в межах домо-
господарства; 

пристрої тарифікації та обліку – інтелектуальні електролічи-
льники; 

побутові прилади (розробляються і готуються до широкого 
впровадження технології «розумної» побутової техніки, яка, напри-
клад, оптимізує свою роботу залежно від ціни на електроенергію. 
Наступним етапом буде створення аналогічних регіональних «ро- 
зумних» мереж із розподіленою генерацією та об'єднання їх у єдину 
енергосистему країни. 

Smart Grid добре зарекомендували себе в локальних пілотних 
проектах. Так, починаючи із середини 2000-х років, у західних кра-
їнах було реалізовано понад 100 проектів локальних «інтелектуаль-
них мереж». Ці проекти показали, що такі мережі, створені на тех-
ніці, яка існує зараз, успішно вирішують усі поставлені перед ними 
завдання. Здавалося б, усе добре: з'єднуємо декілька локальних ме- 
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реж Smart Grid і звичайних мереж у єдину мережу країни або вели-
кого регіону – і вирішуємо всі проблеми своєї енергосистеми. Од-
нак це не так: «інтелектуальна» і звичайна енергомережі не корелю-
ються одна з одною. Вони побудовані на різних принципах, і нала-
годити їх спільну безаварійну роботу практично неможливо. Звідси 
випливає висновок: Smart Grid можна впроваджувати або локально, 
наприклад, на Бурштинському енергоострові, або глобально  
(у масштабі всієї країни або групи країн). 

А широкомасштабне впровадження Smart Grid – це дуже ви-
тратний захід. Улітку 2013 р. енергетичний директорат Єврокомісії 
оцінив витрати на впровадження Smart Grid у ЄС у 530 млрд євро за 
17 років. У тому числі на модернізацію мереж потрібно витратити 
480 млрд євро, а на установку «інтелектуальних» мережевих вимі-
рювальних пристроїв – 250 млрд євро. Можливо, це вирішить пи-
тання подолання кризових явищ європейських електротехнічних 
компаній у пошуках нових ринків збуту. 

Витрати пересічних і корпоративних споживачів електро- 
енергії на перетворення своєї техніки (у тому числі побутової) на 
«розумну» Енергетичний директорат ураховувати не став. Інакше 
стане занадто очевидною утопічність швидкого впровадження 
Smart Grid. Складається парадокс: у технічному плані Smart Grid 
можна повсюдно впроваджувати вже сьогодні, проте у фінансовому 
плані це справа далекого майбутнього. 

Нова концепція енергоспоживання (технологія Smart Grid), 
попри всю фантастичність з точки зору традиційної енергетики й 
економічних законів, все ж має цілий ряд потенційних переваг  
і перспективу світової першості в осяжному майбутньому, які поля-
гають у такому: 

суттєве зменшення втрат у мережах (в Україні втрати в мере-
жах становлять близько 10% від транспортованої електроенергії); 

подальше кількісне нарощування виробничих потужностей  
і передавальних мереж натрапляє на серйозний бар'єр: планета не 
витримує витратної екстенсивної енергетики, величезні вкладення 
призводять до все меншого й дорожчого результату, а несприятливі 
природні та техногенні наслідки, навпаки, зростають. Вихід парадо-
ксально несподіваний підказує життя: споживачі самі продукують 
енергію на місці споживання, а «розумні» мережі самі розподіляють 
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надлишки, регулюють баланс виробітку та споживання, виконуючи 
функції центру диспетчерського керування; 

зменшення «природоощадних заходів», спрямованих на по-
долання масової шкоди від гігантських виробництв, які буквально 
проривають природні захисні механізми. У разі ж численних неве-
ликих втручань, природних сил (у поєднанні із зусиллями людини) 
потрібно менше, щоб компенсувати наслідки в кожній точці втру-
чання (як у медицині, так і у взаємодії людини з природою: та сама 
речовина для організму є ліками в малих крапельних дозах і отру-
тою у великій одноразовій дозі). Екологічні витрати, тобто суспі-
льні витрати, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища 
та його охороною, у разі застосування розподіленої генерації значно 
зменшуються; 

відмова від викопного палива – нагальна потреба часу через 
забруднення атмосфери, незворотні кліматичні зміни, крім того,  
можливість не витрачати мільярдні щорічні дотації на підтримання 
вуглеводневої та атомної галузей, усунення наслідків техногенних 
катастроф і аварій тощо; 

стрімке здешевлення продукції ВДЕ, по-перше, завдяки на- 
уково-інженерним інноваціям, по-друге, внаслідок поступового  
відшкодування початкових витрат на будівництво та обладнання 
при безкоштовному і невичерпному джерелі енергії дозволяє ВДЕ 
вигравати економічну конкуренцію з виробниками електроенергії з 
викопних джерел. 
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Додаток Л 

Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України 
 

Зовнішня торгівля – важливе джерело формування держав-
ного бюджету країни. Розвиток торговельного співробітництва Ук-
раїни має проблеми, пов’язані з диверсифікацією геополітичних  
і регіональних пріоритетів України1. Зниження товарообігу з Росією 
компенсуються не стільки за рахунок поглиблення співробітництва 
з ЄС, скільки завдяки відкриттю нових ринків країн. За останні кі-
лька років географія зовнішньої торгівлі України суттєво змінилася. 
Росія поки що залишається одним із найбільших торговельних пар-
тнерів України, але її важливість для української економіки знизи-
лася2.  

Україна має мало спільного з далекими країнами Азії. Однак 
нині постійно зростає інтерес, зумовлений глобалізацією, до інтег-
раційних процесів в інших регіонах світу. Урядові установи, чис-
ленні приватні компанії вивчають політико-економічні процеси та 
інвестиційно-торговельні можливості Азіатського регіону. Як ві-
домо, відносини України з країнами Південно-Східної Азії регулю-
ються такими законодавчими актами, як «Основні напрями зовніш-
ньої політики України», введені в дію Постановою Верховної Ради 
України 1993 р., а також відповідними концепціями українсько-азі-
атського співробітництва, розробленими МЗС за участю його за- 
кордонних установ.  

Питання зовнішньої торгівлі України, з країнами Азії зок-
рема, розглядають такі науковці, як С. Кулицький3, Т.Л. Вишинська, 
О.В. Генералов, І.М. Севрук4, С. Радзієвська5. 

                                                   
1 Внешнеэкономическое сотрудничество Украины: состояние, перспек-

тивы развития, угрозы и риски [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:www.bintel.com.ua/ru/article/vneshekonom//.  

2 От 2010 к 2015: как менялась география торговли Украины, и кто за-
менит Россию [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:// www.segod-
nya.ua/economics/news/. 

3 Кулицький С. Питання трансформації української зовнішньої торгівлі 
на сучасному етапі / С. Кулицький [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.nbuviap.gov.ua. 

4 Вишинська Т.Л. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні / 
Т.Л. Вишинська,  О.В. Генералов, І.М. Севрук // Економічні науки: Scientific Jour-
nal «ScienceRise». − 2015. − №3/3(8). – С. 21-24. 

5 Радзієвька С. Україна та країни Азії торговельно-інтеграційні аспекти / С. 
Радзієвька // Економіст. – 2013. − №11. – С. 21-24. 
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Зараз Україна здійснює торгівлю товарами та послугами зі 
всіма країнами Азії. На підставі даних Державної служби статис-
тики України 1 розраховано показники зовнішньої торгівлі України 
з головними торговими партнерами (табл. Л.1). 

 
Таблиця Л.1 

Питома вага експорту та імпорту країн Азії та України, % 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага експорту,% 
Туреччина 7,41 6,92 5,35 5,88 5,48 5,35 6,01 6,60 7,26 
Індія - 1,50 2,90 2,77 3,31 3,33 3,11 3,36 3,78 
Китай - - 3,61 2,55 3,18 2,58 4,30 4,96 6,30 
Іран - - - 2,00 1,64 1,70 - - - 
Ліван - - - 2,00 1,99 2,06 - - - 

Питома вага імпорту,% 
Індія  0,76 0,75 1,50 1,12 0,98 1,20 1,08 1,20 1,18 
Китай 5,45 6,54 6,01 7,73 7,58 9,33 10,26 9,41 10,05 
Південна Ко-
рея 2,57 2,39 1,25 1,29 1,49 1,82 1,08 0,87 0,68 
Туреччина 1,60 2,28 2,10 2,13 1,80 2,30 2,40 2,38 2,27 
Індонезія 0,60 0,49 0,57 0,67 0,64 0,48 0,57 0,50 0,45 
Малайзія 0,23 0,41 0,39 0,28 0,30 0,28 0,27 0,35 0,35 
Грузія - - - 0,22 0,17 0,21 0,28 0,28 - 
Тайвань - - - - - 0,35 0,35 0,30 0,37 
Японія - - - - - 1,41 1,28 1,12 1,02 
Саудівська 
Аравія - - - - - - 0,24 0,37 0,38 

 
Дані табл. Л.1 свідчать, що:  
головними країнами-експортерами є Туреччина, Індія та Ки-

тай, також можна виокремити потенційні країни, що можуть стати 
постійними експортерами України за певних умов, – Іран та Ліван 
(рис. Л.1); 

Україна отримує імпорт із більшої кількості країн, ніж тих 
країн, до яких вона експортує товари. Країни-імпортери можна  
умовно поділити на декілька груп: країни-лідери (Китай) та кра-
їни − потенційні лідери (Південна Корея, Туреччини та Індія). 

                                                   
1 Зовнішньоекономічна діяльність України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www govstat.ua. 
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Рис. Л.1. Країни-експортери України  

 
Окремо стоять країни з часткою в імпорті менше 1%, але за 

певних умов вони можуть наблизитися до потенційних лідерів. 
Крім того, можна виокремити: країни − постійні імпортери та кра-
їни − епізодичні імпортери. До епізодичних належать усі країни-ім-
портери, крім Китаю, Туреччини, Південної Кореї та Індії. Вони та-
кож можуть стати постійними імпортерами, а окремі з них – ліде-
рами (рис. Л.2). 

 

 
Рис. Л.2. Країни − епізодичні імпортери України  
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На підставі розрахованих даних можна спостерігати тенден-
цію зростання питомої ваги Туреччини та Індії в експорті України 
та Китаю − в імпорті. 

Важливими показниками зовнішньої торгівлі між Україною 
та країнами Азії є зовнішньоторговельне сальдо та коефіцієнт по- 
криття. Співвідношення зовнішньоторговельного сальдо та коефі-
цієнта покриття наведено на рис. Л.3, Л.4. 

 

 
Рис. Л.3. Зовнішньоторговельне сальдо зовнішньої торгівлі  

України з країнами Азії  
 

 
Рис. Л.4. Коефіцієнт покриття зовнішньої торгівлі України  
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Коефіцієнт покриття повністю корелюватиме із зовнішньо- 
торговельним сальдо. 

Отже, що в цілому Україна зі своїми головними партнерами − 
Туреччиною та Індією має постійне додатне торговельне сальдо та 
відповідно достатньо високий коефіцієнт покриття. Занепокоєння 
викликає постійне і досить велике від’ємне сальдо з Китаєм. 

Важливими показниками зовнішньої торгівлі також є екс- 
портна, імпортна та зовнішньоторговельна квоти (табл. Л.2).  

 
Таблиця Л.2 

Експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квоти торгівлі 
України з країнами Азії 

Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Експортна квота 

Туреч-
чина 

2,55 2,83 1,81 2,21 2,28 2,08 2,08 2,66 3,05 

Індія - 5,77 0,98 1,04 1,38 1,29 1,08 1,36 1,59 
Китай - - 1,22 0,96 1,33 1,00 1,49 2,00 2,64 

Імпортна квота 
Туреч-
чина 

0,68 1,11 0,81 0,95 0,90 1,10 1,01 0,97 0,94 

Індія 0,32 0,37 0,40 0,49 0,49 0,57 0,46 0,49 0,48 
Китай 2,31 3,21 2,33 3,44 3,82 4,47 4,38 4,05 4,16 

Зовнішньоторговельна квота 
Туреч-
чина 

1,61 1,88 1,31 1,58 1,59 1,59 1,55 3,66 1,99 

Індія - 0,47 0,69 0,77 0,89 0,93 0,77 0,92 1,04 

 
Аналізуючи наведені дані, що характеризують торгівлю Ук-

раїни з окремими країнами Азії, слід звернути увагу на те, що ок-
ремі показники безпеки зовнішньої торгівлі виходять за межі мере-
жевих значень, а саме коефіцієнт покриття імпорту експортом  
(особливо високий коефіцієнт у торгівлі за Індією та особливо ни-
зький − у торгівлі з Китаєм). Інші показники, такі як експортна та 
імпортна квоти, перебувають у межах норми. Разом з тим спостері-
гається тенденція постійного зростання експортної квоти у торгівлі 
з Туреччиною та Індією.  

Основними статтями експорту в Туреччину є: чорні метали – 
50,2%; добрива – 5,8; насіння і плоди олійних рослин – 13,9; дере-
вина і вироби з деревини – 7,4%; імпорту в Україну − їстівні плоди 
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та горіхи – 11,6%; пластмаси, полімерні матеріали – 6,1; насіння  
і плоди олійних рослин – 11,9, реактори ядерні, котли, машини – 9,6, 
засоби наземного транспорту крім залізничного – 6,7, нитки синте-
тичні або штучні – 4,1%. 

Основні товарні позиції українського експорту в Індію: жири 
та олії рослинного походження; чорна металургія; реактори ядерні, 
котли та машини; добрива; продукти неорганічної хімії. Основні то-
вари індійського імпорту в Україну: фармацевтична продукція; ор-
ганічні хімічні сполуки; пластмаси та полімерні матеріали; чорні 
метали та вироби з них; тютюн і промислові замінники тютюну. 

Основу китайського імпорту в Україну становлять: механічне 
обладнання, машини, устаткування та механізми – 28,7% у загаль-
ній структурі експорту; текстиль і текстильні вироби – 14,3; недо-
рогоцінні метали та вироби з них – 10,8; продукція хімічної про- 
мисловості – 9,4; полімерні матеріали, пластмаси – 8,6%. Основу 
китайського експорту із України становлять: мінеральні продукти 
(здебільшого руди залізні, шлаки та попіл, енергетичні матеріали) – 
36,8%; продукти рослинного походження (переважно зернові) – 
32,3; жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,0%. 

На підставі даних Державного служби статистики розрахо-
вано питому вагу експорту й імпорту в торгівлі послугами з краї-
нами Азії (табл. Л.3). 

 
Таблиця Л.3 

Питома вага експорту та імпорту послугами в торгівлі України  
з країнами Азії,% 

Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Питома вага експорту 
Гонконг 0,11 0,21 0,24 0,15 0,12 0,27 0,27 0,22 0,30 
Грузія - - 0,57 0,46 0,49 0,45 0,35 0,47 0,30 
Ізраїль 0,67 0,73 0,59 0,54 0,80 0,93 0,95 1,09 1,45 
Індія - 0,31 0,57 0,26 0,26 0,40 0,45 0,46 0,39 
Ірак - - - - 0,07 0,11 0,08 0,15 0,13 
Іран 0,40 - 0,14 0,10 0,07 0,08 - - - 
Йорданія - - - - 0,08 0,09 0,08 0,09 0,11 
Китай 0,42 0,60 0,76 0,62 0,54 0,59 0,51 0,39 0,41 
ОАЕ - 0,57 0,60 0,59 0,42 0,61 1,84 1,64 2,13 
Південна Ко-
рея - 0,09 0,15 0,26 0,27 0,40 0,46 0,57 0,45 
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Закінчення табл. Л.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сінгапур 0,20 0,15 0,24 0,15 0,12 0,14 0,18 0,20 0,16 
Сирія 0,18 0,25 0,30 0,19 0,11 0,07 - - - 
Туреччина 1,46 1,69 1,84 1,31 1,22 1,38 1,41 1,23 1,63 
Японія 0,13 0,16 0,19 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 - 

Питома вага імпорту 
Грузія - - 0,30 0,32 0,37 0,29 0,21 0,20 0,22 
Ізраїль 0,50 0,73 0,63 0,60 1,59 1,45 0,62 0,56 0,47 
Китай - 0,31 0,29 0,32 0,23 0,37 1,09 0,79 2,48 
ОАЕ 0,77 1,06 1,12 0,91 0,99 1,28 1,55 1,50 1,69 
Таїланд 0,31 0,31 0,25 0,32 0,43 0,24 - - - 
Туреччина 3,67 3,10 3,43 4,21 4,54 4,86 2,86 2,51 3,81 
Японія 1,26 1,30 0,83 - 0,58 0,11 0,46 - - 

1 Зовнішньоекономічна діяльність України [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www govstat.ua. 

 
Показники зовнішньої торгівлі послугами України з країнами 

Азії наведено в табл. Л.4. 
Отже, для України більш сприятливими є тенденції в торгівлі 

послугами, ніж товарами. Так, у торгівлі послугами з головними азі-
атськими партнерами Україна має незначне від’ємне сальдо та 
спроможна майже забезпечити свій імпорт за рахунок експорту, про 
що свідчить показник коефіцієнта покриття.  

Головні перспективи України в торгівлі товарами та послу-
гами на ринках країн Азії пов’язані перш за все з економічними пе-
рспективами та прагненнями самих азіатських країн. Головним пи-
танням у торговельно-економічних відносинах із Туреччиною є ук-
ладання угоди про зону вільної торгівлі. При цьому політика щодо 
опанування внутрішнього ринку України є більш ефективною, ніж 
українська. Введення протягом 2013 р. нових торговельних переш-
код свідчить про послідовне дотримання стратегії захисту власних 
національних інтересів у галузі зовнішньої торгівлі.  

Головною причиною зростання українського експорту на ри-
нок Китаю виступає прагнення Китаю продемонструвати певні 
кроки щодо усунення дисбалансу у взаємній торгівлі за рахунок збі-
льшення експорту української продукції на ринок Китаю при  
штучному стримуванні збільшення постачання китайських товарів 
на український ринок. Порівняно низька цінова конкурентоспро- 
можність української продукції та її технологічне відставання від 
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аналогічної продукції головних світових виробників стримуватиме 
зростання обсягів українського експорту до КНР.  

 
Таблиця Л.4 

Показники зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Азії 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зовнішньоторговельне сальдо, млн дол. 

Ізраїль 36,11 37,74 24,00 31,41 10,93 28,77 94,55 91,6 114,4 
ОАЕ - -3,38 -0,12 19,55 -3,02 -2,65 131,55 100,02 116,92
Туреч-
чина 

-47,86 -8,87 -1,48 -70,13 -113,88 -139,57 -7,87 -3,4 -39,76

Коефіцієнт покриття 

Ізраїль 2,47 1,77 1,72 1,94 1,10 1,29 3,00 3,85 5,65 
ОАЕ - 0,95 0,99 1,39 0,95 0,96 2,11 2,16 2,34 
Туреч-
чина 

0,73 0,95 0,99 0,68 0,59 0,57 0,96 0,97 0,79 

Експортна квота,% 

Ізраїль 0,042 0,049 0,048 0,047 0,067 0,071 0,077 0,104 0,153 
ОАЕ - 0,038 0,049 0,050 0,035 0,047 0,137 0,139 0,159 
Туреч-
чина 

0,091 0,113 0,150 0,113 0,103 0,105 0,115 0,104 0,172 

Імпортна квота,% 

Ізраїль 0,017 0,027 0,028 0,024 0,060 0,055 0,025 0,024 0,027 
ОАЕ 0,026 0,040 0,049 0,164 0,037 0,048 0,065 0,064 0,096 
Туреч-
чина 

0,125 0,118 0,151 0,164 0,173 0,184 0,119 0,106 0,216 

Зовнішньоторговельна квота,% 

Ізраїль 0,029 0,038 0,038 0,035 0,064 0,063 0,051 0,058 0,090 
ОАЕ - 0,039 0,049 0,043 0,036 0,048 0,101 0,101 0,160 
Туреч-
чина 

0,108 0,115 0,150 0,138 0,138 0,145 0,117 0,105 0,194 

 
Можливості українських підприємств щодо участі у тендерах 

на території Індії, а також виконання контрактних зобов’язань  
значно обмежують фінансові складнощі, пов’язані з вимогами ін-
дійської сторони надавати додаткові фінансові гарантії з боку укра-
їнських державних підприємств та компаній при здійсненні перед-
контрактної підготовки та контрактних робіт з індійськими дер- 
жавними установами. Неврегульованість у цьому питанні усклад- 
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нює або унеможливлює взаєморозрахунки між індійськими та укра-
їнськими партнерами1. 

Таким чином, компенсація часткової втрати ринків Росії  
можлива за рахунок не тільки поглиблення торгівлі з Європейським 
Союзом, але й опанування азіатських ринків. Україна має досить 
широке коло торговельних партнерів серед азіатських країн, але го-
ловними є Туреччина, Індія та Китай. Досить перспективними є  
відносини з Туреччиною та Індією, а також є зовнішня торгівля по-
слугами з країнами Азії. Крім того, з більшістю з них Україна має 
додатне торговельне сальдо, що свідчить про прийнятні показники 
зовнішньоторговельної безпеки. Головні перешкоди розвитку зов-
нішньої торгівлі товарами та послугами України на азіатських рин-
ках полягають у такому: досить низька конкурентоспроможність 
українських товарів; власні інтереси країн головних партнерів, які 
не завжди співпадають з інтересами України. 

1 От 2010 к 2015: как менялась география торговли Украины, и кто за-
менит Россию [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:// www.segod-
nya.ua/economics/news/. 
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Додаток М 
Пропозиції щодо оцінки маркетингових перспектив ринків  
малих розвинутих країн Африки для традиційного експорту  
з України та визначення перспективних партнерів і продукції 

 
Україна належить до країн, яким необхідно прискореними  

темпами розвивати виробництво, орієнтоване на експорт, та активі-
зувати міжнаціональну діяльність у напрямі пошуку нових ринків 
збуту. У зв’язку з тим, що Україна втратила ринки СНД і має труд-
нощі проникнення на ринки ЄС, їй слід опановувати інші ринки, де 
існує потреба у продукції, що виробляється в Україні, та на яких не 
існує нетарифних обмежень. Відповідно до Національної стратегії 
розвитку експорту Україна має орієнтуватися на налагодження 
більш тісних відносин із країнами Африки, Азії, Латинської Аме-
рики, і це може стати важливим напрямом зовнішньої політики Ук-
раїни1.  

Вибір ринків Африки як стратегічних партнерів для України 
обумовлений процесом реабілітації національного промислового та 
аграрного виробництва, модернізації індустріальної бази. Опану-
вання ринків Африканського континенту означатиме для україн- 
ських підприємців можливість виходу на один із найбільших еко-
номічних регіонів із населенням близько 1 млрд чол., яке, за оцін-
ками фахівців, до 2035 р. подвоїться, до 2050 р. – потроїться, а та-
кож на пов’язані з ним торговельні та морські шляхи.  

Передумовою  розширення торгівлі саме з країнами Африки 
є чинники, визначені на підставі аналізу еволюції GVCs (глобаль-
них ланцюжків вартості), а саме: «1) відносно низький стартовий 
рівень середньодушових доходів в африканських країнах в умовах 
урбанізації та диверсифікації економік веде до швидкого зростання 
попиту на продукти харчування для населення і промислові  товари, 
необхідні для розвитку інфраструктури; 2) низький рівень доходів 
у країнах Африки визначає попит на відносно дешеві недиференці-
йовані товари, які Україна може експортувати негайно; 3) то-
вари/продукція, які поставляються на ринки країн Африки, відпові-
дають нижчим стандартам продуктів і процесів, ніж товари/про- 

                                                   
1 Проект Національної стратегії розвитку експорту України 

(25.05.2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrex-
port.gov.ua/ukr/zed/ strategy/ukr/4589.html. 
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дукція, що експортуються на ринки ЄС, і це надасть змогу україн-
ським товаровиробникам отримати певний перехідний період для 
гармонізації продукції за світовими стандартами; 4) українська еко-
номіка, яка продукує товар, має структуру господарства і траєкторії 
розвитку промисловості, аналогічні товароспоживачам у країнах 
Африки»1. Отже, розвиток економіки України та розвиток економік 
країн Африки стимулюватимуть один одного.  

Вищезазначене обумовило потребу у здійсненні аналізу тор-
гівельних зв’язків України та Африки з метою визначення найбільш 
надійних торговельних партнерів серед країн Африканського кон-
тиненту. 

Теоретичні та практичні аспекти оцінки стану зовнішньотор-
говельних відносин країн викладено у працях таких зарубіжних 
учених, як К.  Чен, який вивчає проблемні питання виходу на зов- 
нішні ринки2. За його твердженням компанії, які працюють на рин-
ках, що розвиваються, матимуть більші конкурентні переваги, ніж 
компанії, які працюють у розвинених країнах, де вимоги до конку-
рентних переваг стандартизовані. Тобто існує більше можливостей 
для компаній України, які займаються зовнішньоекономічною дія-
льністю, щодо реалізації їх інтересів та розширення ринків збуту. 
Дослідженню захисту інтересів інвесторів присвячено роботу афри-
канського вченого Thabang Mokoaleli-Mokoteli3. На його думку, на 

                                                   
1 Антонюк В.П. Програма створення та збереження робочих місць у 

Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року та наукова експер-
тиза її проекту / В.П. Антонюк, В.І. Ляшенко, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов, М.М. 
Чумаченко // Управління економікою: теорія та практика. Треті Чумаченків-
ські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: 
О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л.Г. Червова та ін. – Київ, 
2014. – С. 23-24. 

2 Chen K. Legal Protection of Investors, Corporate Governance, and the Cost 
of Equity Capital / K. Chen, Z. Chen, J. Wei // Corporate Finance. – 2009. −  
№ 15(3). – Р. 273-289. 

3 Thabang Mokoaleli-Mokoteli and George Emmanuel Iatridis. Big 4 audit-
ing companies, earnings manipulation and earnings conservatism: evidence from an 
emerging market [Електронний ресурс] // Investment Management and Financial 
Innovations. – 2017. – № 14(1). – Р. 35-45. – Режим доступу: https:// 
businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovatio 
ns/issue-247/big-4-auditing-earnings-manipulation-and-earnings-conservatism-evi 
dence-from-an-emerging-market. 
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ринках, що розвиваються, відхилення між дотриманням правил  
захисту інвесторів загалом і дотриманням правил на рівні фірм  
зокрема може бути значним, тому фірми, що працюють на таких ри-
нках, шукають перевірку ззовні. Це дозволить українським ауди-
торським компаніям надавати свої послуги африканським фірмам. 
Олаумі Д. Аволусі розглядає вплив прямих іноземних інвестицій на 
розвиток країн Африки1; Р. Сафаров, О. Панищев здійснюють чисе-
льне моделювання в рамках моделі Раша2; П. Кругман аналізує мо-
делі торгівлі та проблеми економічної географії3; Лінвуд Т. Гайгер 
досліджує питання досягнення економічного ефекту в умовах пере-
хідної економіки, а також поєднання ринкового та державного ре-
гулювання у процесі реформування4.  

Г. Раш розробив новий підхід до вирішення психометричних 
проблем. Він не використовує жодну класичну психометрію, а ско-
ріше застосовує алгебру до ймовірнісної моделі. Усе, що розроб-
лено Г. Рашем, трактується мовою математики, а тому не має кон- 
кретної прив'язки до педагогіки і психології, так само, як і до вимі-
рювання будь-якої однієї властивості особистості. Його метрична 
система може бути застосована до дослідження будь-якого об'єкта, 
який цікавить, − знання, інтелект, інвестори, ринки збуту, управля-
ючі компанії. За допомогою запропонованої Г. Рашем моделі можна 
виконати оцінку привабливості ринків країн5. 

                                                   
1 Olawumi D. Awolusi and Olufemi P. Adeyeye. Impact of foreign [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу:  https://businessperspectives.org/journals/ 
problems-and-perspectives-in-management/issue-2-cont-3/impact-of-foreign-direct 
-investment-on-economic-growth-in-africa. 

2 Сафаров Р.Х. Численное моделирование инвариантности оценки зна-
ния относительно тестовых заданий в рамках модели Г. Раша [Електронний 
ресурс] / Р.Х. Сафаров, О.Ю. Панищев; Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет. – Режим доступу:  http://ifets.ieee.org/ 
russian/depository/v15_i1/pdf/3.pdf. 

3 Krugman P.R. International Economics: Theory and Policy / P.R. Krugman, 
M. Obstfeld. − Prentice Hall, 2008. − 712 p. 

4 Geiger L.T. Macroeconomic analysis and transitional economy / L.T. Gei-
ger – 1996. − 559 р. 

5 Rasch G. Probabilistic models for some intelligence and attainment tests 
(Copenhagen, Danish Institute for Educational Research), expanded edition with 
foreword and afterword by B.D. Wright. − Chicago: The University of Chicago 
Press. 
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На світовому ринку Україна й африканські країни не конку-
рують, їх економіки можуть взаємно доповнювати одна одну. Укра-
їна вже має статус держави-спостерігача в Африканському Союзі1 
та попит на продукцію в африканських країнах, а вони, у свою 
чергу, мають потребу в українських товарах, а саме: машинах, уста-
ткуванні, різноманітних послугах.  

Загальний обсяг торгівлі України з країнами Африки у 2016 р. 
становив 4,42 млрд дол., з яких експорт українських товарів −  
3,87 млрд. Україна продовжує зберігати значне додатне сальдо в  
торгівлі з Африканським континентом – 3,2 млрд дол. Активність 
експортно-імпортних операцій товарів та послуг між Україною та 
країнами Африканського континенту має негативну тенденцію 
спаду (рис. М.1, М.2). Це пов’язано з економічною та політичною  
кризою в Україні.  

 

 
Рис. М.1. Обсяги експортно-імпортних операцій товарами  
України до країн Африканського континенту за 2012-2016 рр.  

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

                                                   
1 Африка – один из важных партнеров Украины // Сегодня [Електрон-

ний ресурс] . – Режим доступу:  http://usa.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateral-
cooperation/nest-africa. 
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Рис. М.2. Обсяги експорту/імпорту послуг України до країн  

Африканського континенту за 2012-2016 рр.  
(побудовано за даними Державної служби статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua/) 
 
Інфонографіка експорту/імпорту товарів  свідчить про те, що 

відносна величина динаміки (dдин – це відношення фактично досяг-
нутого рівня у числових одиницях до базового рівня)1, а саме кое-
фіцієнт зростання експорту/імпорту товарів України до країн Аф-
рики мав тенденцію до зниження протягом аналізованого періоду. 
Відносна величина динаміки експорту України в 2016 р. по відно-
шенню до 2015 р. становила 1,02 − це свідчить про те, що експорт 
товарів з України до країн Африки мав тенденцію до збільшення. 
Однак відносна величина динаміки експорту товарів у 2016 р. по 
відношенню до 2012 р. мала тенденцію до зменшення і становила 
0,69. З імпортом відбувається така сама ситуація: відносна величина 
динаміки товарів поступово знижується, відповідно dдин імпорту то-
варів у співвідношенні 2016 р. / 2012 р. дорівнює 0,65. Отже, протя-
гом 2015-2016 рр. простежується позитивна тенденція екс- 
портно/імпортних операцій України до країн Африканського кон-
тиненту, але з 2012 р. мала місце негативна динаміка товарообігу.  

                                                   
1 Навроцька Н. Митна статистика для юристів та економістів / Н. Нав-

роцька. − Академія митної служби України, 2006. – С. 19-21.  
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Завдяки стрімкому зростанню чисельності споживачів афри-
канські країни на південь від Сахари є одним із найперспективні-
ших ринків збуту для українських виробників. Африканські країни 
в більшості українських громадян асоціюються переважно з чимось 
далеким та екзотичним. Проте зміни, які відбуваються в цьому ре-
гіоні впродовж останніх десятиліть і мають усі підстави тривати, 
принаймні, до середини нинішнього століття, перетворюють його 
на один із найперспективніших ринків збуту для українських това-
рів. 

По-перше, країни Субсахарської Африки (ССА) уже трива-
лий час демонструють найвищі темпи зростання населення, від яких 
суттєво відстає місцеве виробництво продовольчих та інших това-
рів. Ще півстоліття тому жодна країна Африки не мала населення, 
більшого від України. У найбільш населеній Нігерії у 1960 р. про-
живало 41,5 млн чол. (в Україні тоді було 42,5 млн), проте у 2015 р. 
їх кількість перевищила 185 млн і вже у 2030 р., за прогнозами ООН, 
зросте до 262 млн. Також 138 млн очікується у другій за кількістю 
жителів країні континенту – Ефіопії (на сьогодні понад 100 млн), ще 
120 млн – у Демократичній Республіці Конго (зараз 78 млн). 83 млн 
чол. прогнозується в Танзанії (зараз 53,5 млн), по 60-65 млн – у 
ПАР, Уганді та Кенії. Зіставними або й більшими за Україну у 
2030 р. за чисельністю населення мають бути ще такі держави Суб-
сахарської Африки: Мозамбік – 41 млн, Ангола – 39, Гана – 37, Ні-
гер – 36, Камерун – 33, Кот-д’Івуар – 32 млн. Приріст населення цих 
і решти менших держав Африки здатен забезпечити необхідний по-
пит на вітчизняні продовольчі товари, виробництво яких очікувано 
зростатиме найближчими десятиліттями. 

По-друге, збільшення чисельності жителів відбувається при 
одночасній швидкій урбанізації – випереджаючому зростанні насе-
лення міст, особливо великих портових і столичних агломерацій. У 
Субсахарській Африці вже налічується понад півсотні агломерацій, 
у яких проживає більше ніж 1 млн чол. Деякі з них є значно біль-
шими за будь-які в Європі, поступаючись лише деяким мегаполісам 
Азії та Америки. Наприклад, у найбільшому портовому місті Нігерії 
Лагосі мешкає понад 13 млн чол. (у 1991 р. – 5,2 млн), а в його аг-
ломерації – понад 21 млн. Крім нього, в країні є ще принаймні  
12 міст, чисельність населення яких перевищила 1 млн жителів, 
хоча в 1991 р. таких було лише 3. Ще десяток міст має понад  
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0,5 млн жителів, а на початку 1990-х років у багатьох із них меш-
кало у 6-8 разів менше. У ДР Конго 6 мільйонників, а в столиці Кі-
ншасі мешкає понад 10 млн (у 1991 р. – 3,8 млн) і понад 13 млн в 
агломерації.  

У ПАР понад 8 млн мешкає в агломерації Йоганнесбурга,  
4 млн – Кейптауна й дещо менше – Дурбана. Тоді як за загальною 
кількістю мешканців (56 млн чол.) ця країна є не набагато більшою 
за Україну. По 6,5 млн мешкає в агломераціях столиці Кенії Найробі 
та столиці Анголи Луанди понад 4,5 млн – столиці Ефіопії Адіс-
Абебі з передмістями, понад 4 млн – найбільшому місті Танзанії 
Дар-ес-Салама (у 1988 р. – 1,4 млн), лише дещо менше в агломерації 
Акри в Гані. Навіть у порівняно невеликих країнах, у яких усього 
мешкає до 10-12 млн чол., столичні агломерації вже мають понад  
1 млн жителів, як-от столиці Того, Беніну та Руанди. Наприклад, у 
столичній агломерації Руанди − країни, що постраждала від грома-
дянської війни та геноциду в середині 1990-х років і мала в 1991 р. 
лише 140 тис. жителів, зараз налічується близько 1 млн чол. Великі 
агломерації задовольняють значну частину попиту на продоволь- 
ство за рахунок імпорту, адже агровиробництво в сільських районах 
відповідних країн зазвичай залишається архаїчним і малопродук- 
тивним і через об’єктивні, і через суб’єктивні причини. 

По-третє, африканцям є чим розплачуватися за дедалі біль-
ший імпорт товарів, зокрема продовольчих. Адже темпи економіч-
ного зростання в Субсахарській Африці стабільно випереджають 
швидкість приросту населення. Щорічне підвищення ВВП країн 
ССА останнім часом у середньому становить 4-5%. При цьому в ни-
зці переважно менш розвинених країн воно сягає 7-0% і більше. На-
приклад, в Ефіопії – 8,5-11,5%, Танзанії та Мозамбіку – понад 7, 
у Кенії – 6-7%. За даними МВФ, номінальний ВВП країн Чорної 
Африки в 2015 р. дорівнював 1,33 трлн євро проти 0,72 трлн євро у 
2008 р. А криза 2008-2009 рр., від якої досі не може оговтатися Ук-
раїна, у країнах ССА проявилася лише тимчасовим гальмуванням 
темпів зростання з понад 7,5% до 4%. Але спаду не відбулося. У 
2015 р. реальний ВВП країн ССА був вищим на 39%, ніж у 2008 р., 
а в регіонального лідера економічного зростання – Ефіопії – майже 
вдвічі, ніж у 2008 р., й у 3,7 раза, ніж у 2000 р. 

Відповідно до доручення Уряду України  від 27.07.2016 р. 
№ 27893/0/1-16 за підсумками зустрічі Прем’єр-міністра України  
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В. Гройсмана з послами арабських держав 27.06.2016 р. Міністер- 
ством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністер-
ством закордонних справ України наразі опрацьовується можли-
вість проведення у 2017 р. Українсько-арабського бізнес-форуму 
(далі – Форум). 

Навіть попри стрімкі темпи збільшення кількості африканців, 
вони все одно стають із кожним роком дедалі більш платоспромож-
ними. В Африканському регіоні ВВП за паритетом купівельної 
спроможності (ПКС) на особу в середньому зріс із 2,5 тис. дол. ПКС 
у 2005 р. до 3,06 тис. дол. у 2009 р. та 3,8 тис. дол. у 2015 р. (для 
порівняння: середньоукраїнський показник у 2015 р. – 8 тис. дол.). 
До 2050 р., за оцінками, валовий національний продукт Чорної Аф-
рики може збільшитися щонайменше у 5-7 разів як завдяки ниніш-
ньому низькому рівню розвитку, так і завдяки очікуваному подво-
єнню чисельності населення. А відтак, місцеві жителі мають дедалі 
більші можливості закупівлі дефіцитних товарів ззовні. Найбіль-
ших покупців українських товарів у Субсахарській Африці наве-
дено на рис. М.3. 

 

 
Рис. М.3. Найбільші покупці українських товарів  
у Субсахарській Африці у 2015 р., млн євро 
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У 2015 р. імпорт товарів країнами ССА подолав позначку  
300 млрд євро (для порівняння: РФ, ринок якої для України посту-
пово закривається, за той самий час імпортувала товарів лише на 
164 млрд євро). При цьому тільки 40-45 млрд євро – закупівлі в ін-
ших країн регіону, а на понад чверть трильйона їх імпортують з-за 
меж континенту. Водночас за середніми по регіону показниками 
криються суттєві відмінності між різними країнами. Адже тоді як 
імпорт до порівняно заможних країн стагнує, до бідніших, але ди-
намічних, стрімко зростає (на 40-50% щороку). І відбувається це 
значною мірою за рахунок продовольства та споживчих товарів. На-
решті, переважно невисокі доходи більшості жителів країн ССА 
призводять до того, що левова частка їх витрат припадає на недорогі 
продовольчі товари, у виробництві яких Україна має великі конку-
рентні переваги над іншими постачальниками. 

Попри потужний потенціал Африки, наразі присутність на-
ших постачальників там є мізерною. Навіть коли порівнювати з аф-
риканськими країнами на північ від Сахари. Із цього приводу ста-
новить інтерес аналіз даного ринку, виконаний О. Крамарем1. Наве-
демо з нього деякі цифри. 

До африканських країн на північ від Сахари у 2015 р. було 
поставлено вітчизняних товарів на 2,8 млрд євро, і цей показник ви-
явився на 3/4 більшим, ніж п’ять років тому (1,6 млрд євро у 
2010 р.). А от до ССА він лишився фактично на тому самому рівні 
та становив тільки 0,64 млрд євро. Основними статтями українсь-
кого експорту до ССА, як і раніше, є прокат зі сталі (на 262,9 млн 
євро), напівфабрикати з неї (31 млн євро) та пшениця (180 млн 
євро), на які припадає майже 3/4 всього вивозу до цих країн. Водно-
час за останні кілька років помітні зміни: українські виробники  
значною мірою зменшили поставки металопрокату, а особливо мі-
неральних добрив – колись одного з основних товарів українського 
експорту до країн Чорної Африки. 

Основними споживачами української продукції є чотири по-
ряд розташовані країни на північному сході регіону: Ефіопія  
(125 млн євро у 2015 р.), Джибуті (53,9 млн), Кенія (45 млн) та Пів-
денний Судан (20,1 млн). Проте й ці обсяги не відповідають потен- 

                                                   
1 Крамар О. Відкрити Африку. Нові ринки для українського експорту /  

О. Крамар // Тиждень. – 2016. − № 27. – С. 14-17.  
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ціалу названих країн і можуть бути в рази збільшені. Ще гірша си-
туація з присутністю вітчизняних товарів на ринках двох найбіль-
ших економік Субсахарської Африки: Нігерії (108,3 млн євро) і 
ПАР (49,2 млн євро). Окрім названої п’ятірки, порівняно великими 
споживачами української продукції залишаються західноафрикан-
ські Сенегал (47,9 млн євро), Гана (з 37,5 млн євро) та Кот-д’Івуар 
(21,4 млн євро), які й далі купують чималі обсяги українського ме-
талопрокату. А завдяки значним поставкам пшениці підвищилася 
присутність української продукції на ринку Мавританії (21,2 млн 
євро). 

До решти країн ССА, зокрема до одних із найбільших, поста-
вки українських товарів або зовсім не здійснюються, або дуже не-
значні: до Танзанії − 12,5 млн євро, Гвінеї − 12,0, Мозамбіку − 11,3, 
Камеруну − 9,8, ДР Конго − 8,3, Намібії − 5,8, Уганди − 5,7 , Малі − 
5,4, Анголи − 5,3, Ліберії − 4,6, Того − 3,6, Беніну − 3,1, Сомалі − 
2,8 млн євро. 

За останні роки зниження цін та втрата конкурентоспромож-
ності українських металургів і виробників міндобрив на світовому 
ринку призвели до падіння поставок до країн Чорної Африки, пере-
важно в районі Гвінейської затоки. Так, ще в 2011 р. до Нігерії було 
продано українських товарів на 153,3 млн євро, Гани – 81, Сене-
галу – 66, Кот-д’Івуару – 53,6, Уганди – 39,2, Беніну – 29,2, Того – 
на 10,6 млн євро. Тобто в 1,5-10 разів більше, ніж у 2015 р. 

Втрата місцевих ринків металопрокату на користь китайських 
постачальників є наслідком об’єктивно нижчої конкурентоспро- 
можності застарілих українських металургійних підприємств по- 
рівняно зі створеними в останні 10-25 років сучасними потужнос-
тями в КНР. Відновити, а тим більше наростити присутність на 
цьому ринку вже не вдасться. Втрата ринку міндобрив також є за-
кономірним наслідком подорожчання газу для українських підпри-
ємств. Але є всі можливості не лише компенсувати зазначені 
втрати, а й у рази збільшити експорт до регіону за рахунок низки 
«нових» потенційно конкурентоспроможних там українських това-
рів. 

Насамперед ідеться про зерно. Очікуване в середньостроковій 
перспективі зростання його виробництва в Україні до 100-120 млн т 
і щонайменше подвоєння експорту потребуватимуть нових містких 
ринків. І регіон ССА з його стрімким зростанням попиту може стати 
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тут ключовим. Тим більше, що його нинішній потенціал використо-
вується мінімально. 

У 2015 р. країни Субсахарської Африки лише пшениці прид-
бали на 3,7 млрд євро: Нігерія – на 0,98 млрд євро, ПАР – 0,43, Ефі-
опія – 0,39, Кенія – 0,25, Танзанія – 0,16, Мозамбік – на 0,13 млрд 
євро. Однак експорт української пшениці туди становив лише  
0,78 млн т (на 0,18 млрд євро) − переважно до ПАР, Кенії, Ефіопії, 
Мозамбіку, Джибуті, Мавританії, Намібії, Танзанії. Таким чином, 
українська пшениця становила менш як 5% імпорту. До того ж її, по 
суті, не було на ринку найбільшого імпортера – Нігерії. Попри не-
значну нині присутність на ринках регіону, зростають обсяги пос-
тавок (і розширюється географія) української кукурудзи, хоча на-
разі вони є, так би мовити, пробними. Так, у 2015 р. її було експор-
товано 16,5 тис. т (на 2 млн євро) до Кот-д’Івуару та 2 тис. т (на  
0,25 млн євро) − до Анголи, а за перші чотири місяці 2016 р. –  
37,5 тис. т (на 5,1 млн євро) до ПАР і Камеруну. 

Країни ССА є великим імпортером м’яса птиці – ще одного 
виду української продукції, яка має високу конкурентоспромож-
ність і потенціал нарощування експорту. У 2015 р. її було завезено 
до регіону на 1,33 млрд євро. Найбільшими імпортерами були Пів-
денна Африка (330 млн євро), а також Бенін, Ангола, Конго, Гана 
(на 100-200 млн євро кожна). Незважаючи на потужні позиції на  
ринку поряд розташованої Бразилії, основну його частку займають 
усе ж країни ЄС (близько 58% імпорту ПАР, понад 76% Беніну, що 
є другим за обсягом імпортером). А з ними, як відомо, українські 
постачальники успішно конкурують навіть на самому європейсь-
кому ринку. 

Наразі експорт української курятини до країн ССА хоч і  
стрімко зростає, але все ще має вкрай незначні порівняно з місткі-
стю ринку обсяги: 8,3 млн кг (на 7,9 млн євро) за 2015 р. і 6,3 млн 
кг (на 5 млн євро) за перші чотири місяці 2016 р. З одного боку, це 
приблизно стільки ж, як до Йорданії, яка в 100 разів менша від  
Чорної Африки, з іншого – уже зараз до Субсахарської Африки збу-
вається м’яса птиці лише у 1,5 раза менше, ніж до ЄС (9,1 млн кг  
за чотири місяці 2016 р.), хоча середня ціна майже вдвічі нижча (від-
повідно 0,76 євро/кг проти 1,8 євро/кг). 

При цьому відрив від ЄС, поставки до якого обмежені кво-
тами, швидко зменшується. Тож можна очікувати, що вже незаба- 
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ром спочатку за фізичними обсягами (у кілограмах), а потім і за ви-
ручкою від продажу українського м’яса птиці ринок Чорної Африки 
стане для України більшим, ніж ЄС. Зрештою, це закономірно: у 
ССА проживає принаймні удвічі більше споживачів, для яких при-
вабливим є дешеве м’ясо птиці, плюс там спостерігається дефіцит 
власного виробництва. 

Африканський ринок має також чималі перспективи як ком-
пенсація втраченого російського ринку свинини, якому поки що не 
знайдено альтернативи. На відміну від м’яса птиці, її не купують в 
арабських державах, а от країни ССА у 2015 р. його  загалом на  
245 млн євро (для порівняння: обсяги поставок української свинини 
до РФ перед ембарго становили 47,5 млн євро у 2015 р.). Отже, йде-
ться про досить місткий ринок, який до того ж має перспективу зро-
стання. Основними покупцями тут є країни на півдні континенту: 
Ангола (72,1 млн євро), ПАР (66,9 млн євро), Конго (18,4 млн євро), 
ДР Конго (15,8 млн євро), Габон (13,2 млн євро) і Намібія (8,2 млн 
євро).  

Відвоювання навіть 20-25% ринку здатне сповна компенсу-
вати втрати від ембарго на відповідну продукцію з боку РФ. До речі, 
нещодавно Посольство України в ПАР звернулося з пропозицією 
про налагодження туди експорту української свинини. Як і з м’ясом 
птиці, 40% імпорту Анголи та понад 80% ПАР і Конго займають 
постачальники з ЄС, із якими українські цілком можуть конкуру-
вати за важливим для регіону ціновим параметром. Країни ССА є 
значним імпортером молочної продукції. У 2015 р. вони імпорту-
вали на 1,1 млрд євро згущених молока та вершків (Нігерія – на  
295 млн євро, Ангола – 85, Сомалі, Кот-д’Івуар, Маврикій, Камерун, 
Гана, Сенегал – на 40-60 млн євро кожна). Однак сьогодні частка 
України на цьому ринку становить менше 0,5% (4,7 млн євро)  
і в рази чи навіть десятки разів поступається частці Польщі, значно 
більш віддаленій Малайзії та навіть Саудівській Аравії, яка не має 
власного значного виробництва ані молока, ані цукру. Ще на  
183 млн євро країни Чорної Африки імпортують сирів. З огляду на 
невисокі доходи місцевих мешканців, може виявитися перспектив-
ним постачання сюди з України недорогих сирних продуктів, які 
донедавна збувалися лише в пострадянських країнах і експорт яких 
дуже постраждав від обмежень з боку РФ. 
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Перспективним є нарощування експорту на ринок Чорної Аф-
рики й інших продовольчих товарів з України. Вони постачаються 
до різних країн регіону вже сьогодні, хоча переважно в незначних, 
пробних обсягах. 

У 2015 р. до ССА було експортовано 16,8 млн кг українського 
продовольчого гороху (на 5,3 млн євро), за січень-квітень 2016 р. – 
уже 7,9 млн кг (на 2,5 млн євро). Однак наразі він постачається лише 
до Сомалі, Камеруну та ПАР. Ширшою є географія поставок укра-
їнського борошна (Ангола, Сомалі, Бенін, Сьєрра-Леоне, Руанда, 
Нігерія, Ефіопія, Гана, Того), однак поки що теж у незначних обся-
гах: у 2015 р. − 11,2 млн кг на 2,2 млн євро. У 2015 р. до Анголи, 
Гвінеї та Того поставлено майже 500 тис. кг українського марга-
рину. До Кот-д’Івуару та Маврикію – кількасот тисяч кілограм ук-
раїнських круп, до ПАР – 205 тис. кг вівсяних пластівців, до Гани – 
140 тис. кг крохмалю. Поставки українських яєць до Субсахарської 
Африки за перші чотири місяці 2016 р. становили 0,48 млн євро 
(у 2015 р. – 1,4 млн євро). У натуральному вимірюванні це 12,8 млн 
шт.: до Ліберії (8,5 млн), Конго (1,35 млн), Сьєрра-Леоне (1,35 млн), 
Мавританії, Нігерії та Гамбії (по 0,4-0,5 млн). Ці поставки можуть 
бути плацдармом для українського експорту в майбутньому, а не-
значні нинішні обсяги лише збільшують потенціал його нарощу-
вання. 

Іншим перспективним сегментом українського експорту до 
країн ССА є фармацевтичний. З одного боку, регіон є великим ім-
портером ліків, обсяги закупівель яких стрімко зростають (6,9 млрд 
євро у 2015 р. проти 4,1 млрд євро у 2011 р.). Найбільше їх завозять 
Південна Африка (1,5 млрд євро), Нігерія (0,8 млрд євро), Ефіопія 
(0,5 млрд євро), Кенія (0,4 млрд євро), а також Уганда, Танзанія, 
Мозамбік, Гана та ДР Конго (кожна на 0,2-0,3 млрд євро); з іншого – 
Україна вже зараз є значним експортером фасованих медпрепаратів 
(на 126 млн євро у 2015 р.), чимало з яких спрямовується до країн зі 
схожим до африканського кліматом, таких як Узбекистан (33,6 млн 
євро), Бразилія (5 млн євро), В’єтнам (4,2 млн євро), Таджикистан 
(2,3 млн євро), Туркменістан (1,5 млн євро). 

Поки що поставки ліків з України до країн ССА є символіч-
ними (на 140 тис. євро за січень-квітень 2016 р.) і здійснювалися 
лише до Уганди (на 70 тис. євро), Сомалі (42,2 тис. євро) та Намібії 
(27 тис. євро). Проте й ці показники свідчать про динамічне зрос- 
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тання порівняно з 2015 р., коли за весь рік їх у регіон було продано 
лише на 234 тис. євро. Потенціал розширення в майбутньому ще  
більший, але його реалізація потребує відповідних зусиль українсь-
ких компаній, особливо в країнах, які свого часу активно співпра-
цювали з Україною в медичній галузі, зокрема з навчання їх сту- 
дентів-медиків в українських ВНЗ. 

Уже зараз регіон ССА є одним з основних ринків збуту віт- 
чизняної авіапродукції. У 2015-2016 рр. до Африки експортували 
українських літальних апаратів та їх частин на 28,3 млн євро (пере-
важно до Південного Судану, Уганди, Конго та Ліберії). Утім це 
становить менше 1% імпорту регіону у 2015 р., обсяги якого стано-
вили 4,2 млрд євро. Ще на 4,3 млн євро продано українських двигу-
нів до них (ДР Конго, Екваторіальна Гвінея, Ангола, ЦАР, Півден-
ний Судан та Уганда). У 2016 р. поставки останніх забезпечили  
вітчизняним постачальникам 2,6 млн євро лише за перші чотири мі-
сяці. Однак це також усе ще менше 1% імпорту турбодвигунів кра-
їнами ССА, обсяги якого у 2015 р. сягнули 1,18 млрд євро. У 2015 р. 
на понад 20 млн євро до країн ССА було продано різноманітних ук-
раїнських електричних машин та обладнання, зокрема радарів (пе-
реважно до Ефіопії, а також до Чаду, ДР Конго, Південного Судану 
та ПАР). 

У 2015 р. країни ССА придбали на 1,55 млрд євро тракторів  
і на 4,9 млрд євро вантажівок. Проте, на відміну від Єгипту, що на 
північ від Сахари, куди відповідної продукції з України постача-
ється щороку на десятки мільйонів євро, її експорт до країн ССА 
обмежився символічними обсягами: до Ефіопії та Конго у 2015 р. 
було продано на 0,45 млн євро тракторів, до Анголи – на 1 млн євро 
різних сільськогосподарських машин та обладнання. Поставки ван-
тажівок узагалі не здійснювалися (у 2014 р. їх було продано лише 
на 2 млн євро до Нігерії та на кількасот тисяч до Анголи й Ефіопії). 
Це незначні обсяги з урахуванням того, що Ефіопія у 2015 р. ім- 
портувала їх на 955 млн євро, ПАР – 710, Кенія – 374, Намібія – 323, 
Мозамбік – 293, Нігерія – на 267 млн євро. Найрізноманітніша ук-
раїнська техніка здатна знайти свого покупця в регіоні. Наприклад, 
у 2015 р. до Нігерії та Ефіопії продали української спецтехніки на 
7,2 млн євро, до Гвінеї – на 0,66 млн євро 11 саморозвантажуваль-
них вагонів, туди ж, а також до Мавританії та Танзанії реалізували 
на понад 0,73 млн євро комплектуючих і запчастин до вагонів, до 
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Конго – автобурів. За перші чотири місяці 2016 р. до Ефіопії про-
дали українських двигунів внутрішнього згоряння на 1,8 млн євро. 

У 2016 р. основними споживачами українських товарів в аф-
риканських країнах були Єгипет (питома вага якого становить 
58,44% усього українського експорту до країн Африки), Алжир 
(6,07%), Лівія (6,43%), Марокко (6,94%), Туніс (5,76%)1.    

Основні статті українського експорту до країн Африки у 
2016 р. наведено в табл. М.1. 

 
Таблиця М.1 

Основні статті експорту України до країн 
Африканського континенту 1 

Код 
товару

Підгрупа товару Тис. дол.  
Питома вага 
експорту, %

02 М'ясо та їстівні субпродукти 62148,67 1,61 

04 
Молоко та молочні продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 27425,91 0,71 

10 Зерновi культури 1521600,91 39,37 

11 
Продукція борошномельно-круп'яної про-
мисловості 26984,56 0,7 

15 
Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 240393,87 6,22 

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 61527,66 1,59 

27 
Палива мінеральні; нафта і продукти її пе-
регонки 

10258,33 
0,27 

30 Фармацевтична продукція 424,57 0,01 
31 Добрива 35536,3117 0,92 
72 Чорні метали 1223325,93 31,65 
73 Вироби з чорних металів 9870,53 0,26 
76 Алюміній i вироби з нього 2508,29 0,065 
84 Реактори ядерні, котли, машин 23180,34 0,6 
85 Електричні машини 42390,51 1,1 
88 Літальні апарати 8413,93 0,22 

1 Складено за даними Державної служби статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
Основні статті імпорту України з країн Африки наведено в 

табл. М.2. 

                                                   
1 Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Таблиця М.2 
Основні статті імпорту України з країн  

Африканського континенту 1 
Код то-
вару 

Підгрупа товару Тис. дол. 
Питома вага 
імпорту, % 

08 Їстівні плоди та горіхи 26800,75 4,84 
09 Кава, чай 13464,45 2,43 
18 Какао та продукти з нього 80461,09 14,53 
24 Тютюн і промислові замінники тютюну 60097,304 10,85 
26 Руди, шлаки і зола 191787,53 34,63 

27 
Палива мінеральні; нафта та продукти її 
перегонки 49521,06 8,94 

1 Складено за даними Державної служби статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
Головну частину імпорту у 2016 р. склали такі товарні групи: 

«руди, шлаки і зола» (переважно гвінейські боксити) та «палива мі-
неральні; нафта і продукти її перегонки» (переважно південноафри-
канське високоякісне низькосірчисте енергетичне вугілля, нафта)1. 
За обсягом цих товарних груп Південна Африка та Гвінея посідають 
одне з перших місць серед країн Африки (на Гвінею припадає 
17,2%, а на Південну Африку − 21,3% українського імпорту) 2. 

Країни Африканського континенту активно нарощують екс-
портно-імпортний потенціал, тому, вони є потенціальними торгове-
льними партнерами для України. Україна має можливість експор-
тувати до країн Африки машини, обладнання, транспортні засоби. 
Так, Нігерія вже очікує підписання прямих договорів про реконст-
рукцію японського нафтового заводу, що був відкритий 40 років по-
тому, − це дозволить Україні збільшити експорт не тільки облад-
нання, але і послуг3. 

                                                   
1 Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил / В.В. Ковалевсь-

кий, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов: підручник. – К.: Знання, 2001. – С. 159-
160. 

2 Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

3 Global economic prospects (January, 2017) [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-pro-
spects. 
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Аналіз динаміки експорту/імпорту України до країн Афри- 
канського континенту свідчить про позитивну динаміку торговель-
них відносин, а отже, про перспективи цих країн у сфері торгівлі. 
Однак для виявлення подальшого розвитку торговельних зв’язків 
слід проаналізувати показники маркетингової привабливості ринків 
країн Африканського континенту, які можуть стати торговельними 
партнерами України. 

Для визначення маркетингової привабливості необхідно об-
рати найбільш перспективні та розвинуті країни. За даними жур-
налу Global Economic Prospects, більшу частку імпорту мають такі 
країни Африканського континенту: Джибуті, Єгипет, Ерітея, Ле-
сото, Ліберія, Маврикій, Сейшельські острови, Туніс1. На підставі 
даних Міжнародного валютного фонду2 проаналізуємо індикатори 
динамічного розвитку потенційних товарних імпортерів країн  
Східної Африки з використанням економічних методів моделю-
вання (табл. М.3). При оцінюванні маркетингової привабливості по-
тенційних товарних імпортерів країн Африканського континенту 
використано два методи: аналіз інтенсивності розвитку − за допо-
могою відносної величини динаміки (традиційного методу) та  
адаптовану модель Раша оцінки латентних змінних (латентні 
змінні – це такі показники, які не можуть бути виміряні в явному 
вигляді, а можуть бути тільки оцінені через математичні моделі, на 
підставі вимірювання спостережуваних змінних)3, що дасть змогу 
перетворити вимірювання, здійснені в дихотомічних і порядкових 
шкалах, на лінійні та в результаті якісні дані проаналізувати із за-
стосуванням кількісних методів. Після завершення оцінки приваб-
ливості порівняємо одержані результати. 

 
 

                                                   
1 Global economic prospects (January, 2017) [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-pro-
spects. 

2 International Monetary Fund (2016) [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу:  http://www.theglobaleconomy.com. 

3 Rasch G. Probabilistic models for some intelligence and attainment 
tests.(Copenhagen, Danish Institute for Educational Research), expanded edition 
(1980) with foreword and afterword by B.D. Wright. Chicago: The University of 
Chicago Press. 
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Таблиця М.3   
Індикатори динамічного розвитку потенційних імпортерів  
українських товарів серед країн Африканського континенту 1 
Фактор 
впливу на 
маркетин-
гову при-
вабливість 

Рік 
Джи-
буті 

Єгипет Лесото Ліберія 
Маври-
кій 

Сей-
шельські 
острови

Туніс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Критерій 
економіч-
ного зрос-
тання, % 

2010 3,49 5,14 6,25 6,1 4,38 5,95 3,51 
2011 4,47 1,82 7 8,2 4,08 7,89 -1,92 
2012 4,84 2,19 5,47 7,99 3,5 6,61 4 
2013 5 2,11 2,02 8,7 3,36 6,05 3 
2014 6 2,23 4,54 0,7 3,74 3,32 2,87 
2015 6,5 4,2 1,61 0,0 3,47 3,5 0,99 
2016 6,5 3,8 2,4 2,0 3,5 4,9 1,5 

dдин  1,86 0,74 0,38 0,33 0,8 0,82 0,43 
ВВП на 
душу насе-
лення за 
паритетом 
купівель-
ної спро-
можності, 
дол.  

2010 2699,23 10102,1 2405,31 697,91 15938,42 20365,12 10437,09
2011 2782,97 10071,21 2545,4 732,63 16561,77 22556,58 10123,12
2012 2879,2 10067,08 2652,73 770,32 17093,32 23812,88 10409,21
2013 2982,99 10050,03 2672,86 817,18 17628,83 24791,39 10600,0
2014 3120,04 10048,57 2659,63 803,66 18255,87 25218,41 10782,1
2015 3279,12 10249,96 2770,2 784,58 18864,11 25524,96 10769,93
2016 3351,62 12113,09 3085,41 881,8 20442,57 27230,0 11651,96

dдин  1,2 1,2 1,21 1,2 1,23 1,21 1,15 
Індекс ін-
фляції, % 

2010 4 11,3 3,6 7,3 2,9 -2,4 4,4 
2011 5,1 10,1 5 8,5 6,5 2,6 3,5 
2012 3.7 7,1 6,1 6,8 3,9 7,1 5,1 
2013 2,4 9,4 4,9 7,6 3,5 4,3 5,8 
2014 2,9 10,1 5,3 9,8 3,2 1,4 4,9 
2015 2,1 10,4 3,2 7,7 1,3 4,0 4,9 
2016 3,0 10,23 8,6 8,6 1,5 -0,8 3,7 

dдин  0,75 0,91 2,39 1,18 0,52 0,33 0,84 
Чисель-
ність насе-
лення, млн 
чол. 

2010 0,83 82,04 2,01 3,96 1,25 0,9 10,55 
2011 0,84 83,79 2,03 4,08 1,25 0,9 10,67 
2012 0,85 85,66 2,06 4,19 1,26 0,9 10,78 
2013 0,86 87,61 2,08 4,29 1,26 0,9 10,89 
2014 0,88 89,58 2,11 4,4 1,26 0,9 11,0 
2015 0,89 91,51 2,14 4,5 1,26 0,9 11,11 
2016 0,99 92,81 1,94 4,4 1,26 0,93 11,22 

dдин  1,2 1,13 0,97 1,1 1,01 1,03 1,06 
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Закінчення табл. М.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Індекс ві-
льної тор-
гівлі  
(0-100) 

2010 31,9 74 63,5 53,8 85,6 33,4 53,5 
2011 59,6 74 63,6 53,8 88,0 33,4 53,5 
2012 59,6 74 69,1 53,8 87,9 33,4 58,1 
2013 59,6 73,8 69,1 61,4 87,9 33,4 58,1 
2014 54,8 71,4 68,6 64,1 88,6 33,4 61,8 
2015 54,8 70,0 64,6 74,4 88,4 44,0 61,2 
2016 54,6 70,6 85,8 72,8 88,6 83,4 62,2 

dдин  1,71 0,95 1,35 1,35 1,04 2,5 1,16 
Індекс ри-
зику угод, 
(від 1 – ни-
зький ри-
зик до 7 – 
високий 
ризик)  

2010 5 5 5 5,7 2,7 4 5 
2011 5 5 5 5,7 2,7 4 5 
2012 5 5,5 5 5,7 2,7 4 5 
2013 5 6 4,8 6 2,8 4 4,7 
2014 5 6 4 7 2 6 4 
2015 5 5 4 7 2 6 3 
2016 5 5 4 6 2 5 4 

dдин  1 1 0,8 1,05 0,74 1,25 0,8 

1 Складено за даними International Monetary Fund (2016) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://www.theglobaleconomy.com.  

 
Порівняльну характеристику країн доцільно надавати за та-

кими критеріями: економічне зростання; ВВП на душу населення за 
ПКС; індекс інфляції; чисельність населення; індекс вільної тор- 
гівлі; індекс ризику угод. 

У межах дослідження розподілимо країни за групами відпо-
відно до ВВП на душу населення за ПКС: І група включає країни, 
ВВП яких становить більше 10 тис. дол.; ІІ група – країни, ВВП 
яких − менше 10 тис. дол.  

Отже, до І групи входять: Єгипет, Маврикій, Сейшельські ос-
трови, Туніс. Їх ВВП має тенденцію до зростання, але вони мають 
ємний ринок із більшою кількістю населення.  

До ІІ групи входять: Джибуті, Лесото, Ліберія. За останні  
7 років їх ВВП мав тенденцію до зростання при низькій чисельності 
населення(див. табл. М.3).  

За даними індикаторів динамічного розвитку проаналізуємо 
маркетингову привабливість обраних країн. Основними критеріями 
вибору країн, з якими здійснюватимуться торговельні відносини, є 
збільшення показників, що відображають темпи економічного  
зростання, та спад показників інфляції. 
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Аналіз інтенсивності розвитку країн виконано за допомогою 
відносної величини динаміки коефіцієнта зростання за формулою 
dдин= y1/у0→ max. У межах дослідження обрано показники 2016 р. 
відносно до показників 2010 р.  

У 2016 р. порівняно з базовим 2010 р. критерій економічного 
зростання Джибуті збільшився в 1,86 раза; Єгипту – зменшився на 
0,74; Лесото – зменшився на 0,38; Ліберії – зменшився на 0,33;  
Маврикію – зменшився на 0,8; Сейшельських островів – зменшився 
на 0,82; Тунісу − зменшився на 0,43. На підставі аналізу інтенсив-
ності розвитку за шістьма критеріями та добутку за кожною краї-
ною відносних величин динаміки одержимо дані, наведені в 
табл. М.4. 

 
  Таблиця М.4 

Показники маркетингової привабливості країн-імпортерів  
за результатами аналізу інтенсивності зростання 

Показник 
Джи-
буті 

Єги-
пет 

Ле-
сото 

Лібе-
рія 

Мав-
рикій 

Сей-
шельські 
острови 

Ту-
ніс 

dдин(2016 р./2010 р.) 7,72 5,93 7,1 6,23 5,33 7,14 5,45 

 
На підставі аналізу інтенсивності зростання найбільш перспе-

ктивними торговельними партнерами визначено такі країни: за  
І групою − Сейшельські острови, за ІІ групою – Джибуті, Лесото 
(переважна більшість – це країни Східної Африки).  

Для моделювання торговельних відносин України та країн 
Східної Африки використаємо модель Раша. Адаптуємо її для  
оцінки маркетингової привабливості потенційних товарних імпор-
терів країн Африканського континенту. У подальшому цю модель 
можна буде використовувати для аналізу зовнішньоторговельних 
відносин з іншими країнами.  

Вибір моделі Раша обґрунтований тим, що вона має деякі пе-
реваги перед іншими моделями оцінки якості об’єктів у різних га-
лузях науки, в тому числі оцінки привабливості наявних об’єктів, а 
саме потенційних товарних імпортерів країн Африканського конти-
ненту. Модель Раша перетворює вимірювання, здійснені в дихото-
мічних і порядкових шкалах, на лінійні, та в результаті якісні дані 
аналізуються за допомогою кількісних методів. Якщо модель Раша 
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є лінійною, то це дозволяє використовувати широкий спектр ста- 
тистичних розрахунків для аналізу даних. Модель Раша є імовірні-
сною. Оцінка привабливості країн не залежить від набору критеріїв 
оцінювання, вона являє собою індивідуальні характеристики самої 
країни. Результати вимірювань є об'єктивними, тобто не залежать 
ні від того, хто вимірює, ні від того, який вимірювальний інстру-
мент (тест або опитувальник) використовується. 

Разом з оцінками привабливості країн модель дозволяє одер-
жати ще й оцінку виконуваності критеріїв, за якими здійснюється 
оцінка країн. Причому оцінки критеріїв не залежать від безлічі оці-
нюваних років даної країни, самих країн і є індивідуальними влас-
тивостями критеріїв1.  

У даному випадку для адаптації моделі Раша до оцінки при-
вабливості потенційних імпортерів країн Африканського контине-
нту виділимо об’єкти, за якими здійснюватиметься оцінка (період з 
2010 по 2016 р.), введемо індикативні змінні (критерії), а також опи-
шемо взаємозв’язок між об’єктами. Спочатку виконаємо оцінку за 
кожною країною окремо, просумуємо одержані результати за кри-
теріями і кінцеву оцінку кожної країни порівняємо. Оскільки розра-
хунок виконується до мінімізації критеріїв, то чим менше показник, 
тим вище рівень привабливості суб’єкта.  

Схему пошуку показників маркетингової привабливості країн 
наведено на рис. М.4. Процес побудови моделі доцільно розглядати 
як схему сукупності приведених у відповідність та контрольованих 
дій, що здійснюються для досягнення мети.  

На І етапі визначаються й описуються об’єкти оцінювання. 
На ІІ етапі визначаються критерії для оцінювання країн на 

привабливість. Визначимо, що N – країни для оцінювання (А1, А2, ..., 
АN) та L – критерії, за якими здійснюється оцінка (K1, K2, ... KL). По-
значимо Uij як оцінку i-го об'єкта за j-м критерієм. Ці критерії мо-
жуть бути різної природи і мати різну розмірність. Для приведення 
оцінок до єдиної шкали виконується процедура нормалізації, в ре-
зультаті якої всі нормалізовані оцінки альтернатив за критеріями uij 
набудуть значень з інтервалу (0; 1). Як алгоритм нормалізації вико- 

                                                   
1 International Monetary Fund (2016) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.theglobaleconomy.com.  
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ристовуємо мінімізацію критеріїв (чим менше показник, тим більше 
ступінь привабливості об'єкта)1: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. М.4. Схема побудови моделі визначення показника  
привабливості країни  

 

                                                   
1 Смотрова Т. Маркетинговая модель оценки привлекательности торго-

вых центров [Електронний ресурс] / Т. Смотрова, С. Моисеев // Науковеде-
ние. − 2015. – Режим доступу:  http://naukovedenie.ru/PDF/21EVN615.pdf. 

- визначення об’єктів – країн оцінювання; 
- визначення періоду, за який оцінюється 
країна (і); 
- визначення критеріїв, за якими викону-
ється оцінка (j); 
- визначення оцінки і-го року за j-м крите-
рієм (uij) (може бути різної природи і мати 
різну розмірність 

І етап 
визначення 
критеріїв оці-
нки прогнозу-
вання країн − 
потенційних 
партнерів  

(опис об’єктів) 

ІІ етап 
оцінка країн на 
привабливість 
для торговель-
них відносин 

- використання алгоритму нормалізації; 
- обчислення ймовірності, як нормалізова-
ної оцінки об’єктів (країн) за критеріями uij 
за адаптованою формулою Г. Раша оцінки 
латентних змінних; 
- використання методу найменших квадра-
тів з одночасним пошуком остаточної мі-
німізованої суми; 
- визначення оцінок і-го року за j-м крите-
рієм 

ІІІ етап 
розробка про-
гнозу приваб-
ливості країн – 
торговельних 
партнерів Ук-

раїни 

- побудова моделі визначення показника 
привабливості країни; 
- аналіз показника привабливості за кож-
ною країною; 
- вибір країн за найменшими показниками 
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Припустимо, що суб'єкта влаштовує n-й об'єкт за j-м критерію 
на рівні unj (у результаті нормалізації цей показник набуває значень 
від 0 до 1). Найпростіший показник привабливості цього об'єкта  
розраховується за формулою1 

 
1

L

n nj
j

X x
=

= . (2) 

Далі використаємо імовірнісний підхід, де ймовірність Рnj  об-
числюємо за формулою Г. Раша. Ці ймовірності інтерпретуємо як 
нормалізовані оцінки об'єктів за критеріями uij. 

Для застосування на практиці необхідно знайти оцінки при-

вабливості об'єктів по періоду θ і і ступеня виконання критеріїв βj 
на підставі відомих оцінок об'єктів за критеріями uij, одержаними 
емпіричним шляхом за допомогою експертного оцінювання суб'єк-
тами. 

Відповідно до моделі оцінки латентних змінних Раша 2 оцінки 

θ I і βj знаходяться за методом максимальної правдоподібності 
(МП-метод). Однак у дихотомічній моделі Раша ймовірності Pij мо-
жуть набувати лише двох значень − 0 або 1, що не відповідає пред-
ставленій моделі, коли ймовірності Pij можуть набувати значень із 
безперервного спектра від 0 до 1. У зв’язку з цим пропонується ви-
користовувати для даних цілей метод найменших квадратів3: пара-

метри θ і і βj обираються так, щоб сума квадратів відхилень емпі- 

                                                   
1 Смотрова Т. Маркетинговая модель оценки привлекательности торго-

вых центров [Електронний ресурс] / Т. Смотрова, С. Моисеев // Науковеде-
ние. − 2015. – Режим доступу:  http://naukovedenie.ru/PDF/21EVN615.pdf. 

2 Rasch G. Probabilistic models for some intelligence and attainment 
tests.(Copenhagen, Danish Institute for Educational Research), expanded edition 
(1980) with foreword and afterword by B.D. Wright. Chicago: The University of 
Chicago Press. 

3 Баркалов С. Модель оценивания привлекательности альтернатив в 
подходе Раш-анализа / С. Баркалов, Ю. Киреев, В. Кобелев, С. Моисеев // Си-
стемы управления и информационные технологии.  – 2014. − Т. 57. – С. 209-
213. 
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ричних даних uij від розрахункових імовірностей була найменшою. 
Далі математично зводимо до мінімізації залишкової суми: 

2

2

1 1 1 1

( , ) ( ) min .
1

i j

i j

m n m n

i j ij ij ij
i j i j

S u P u e
e

−

−
= = = =

 
 = − = − →
 + 

 
θ β

θ βθ β  (3) 

Оцінки θ I і βj, одержані за цією моделлю, вимірюватимуться 
за лінійним шкалами, і початок відліку в них буде невизначеним.  

Наступним кроком (ІІІ етап) буде розробка прогнозу приваб-
ливості країн для торговельних відносин, де для підрахунку показ-
ника привабливості використаємо нормуючі умови, а саме невід'єм-
ність оцінок. Можливим варіантом є застосування запропонованої 
формули, в якій, підсумувавши оцінки ji βθ , , одержуємо показник 

привабливості прогнозованої країни для здійснення з нею зовніш-
ньоторговельних відносин:   
 (( ) ( )) 0пр i j

i j

П = + ≥ θ β . (4) 

Представлена модель (2) припускає, що всі критерії мають од-
накову важливість для суб'єктів. Однак у реальних ситуаціях при 
експертному оцінюванні важливість критеріїв, як правило, є різною, 
однак її слід ураховувати при оцінці привабливості об'єктів. Кла- 
сичні моделі експертного оцінювання враховують важливість кри-
теріїв для суб'єктів шляхом введення показників ваги кожного кри-
терію. 

Задачі (3; 4) можна розв’язувати з використанням різних про-
грамних продуктів, наприклад, у MSExcel за допомогою надбудови 
«Пошук рішень» (Solver). Далі розрахуємо для кожної країни кри-
терії привабливості по роках, просумуємо їх та порівняємо. У разі 
мінімізації критеріїв чим менше показник, тим більше ступінь при- 
вабливості об'єкта. Зіставимо з показниками країн, визначених на 
основі аналізу інтенсивності розвитку. 

У табл. М.3 першою у списку є країна Джибуті. Для наочності 
розглянемо розрахунки для Джибуті за кроками.  

Як об’єкти (А) обрано роки з 2010 по 2016, для яких відомі 
критерії, зазначені вище, а саме:  

К1 – ВВП на душу населення за ПКС, дол.; 
К2 – критерій економічного зростання, %; 
К3 – індекс інфляції, %; 
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К4 – чисельність населення, млн чол.; 
К5 – індекс вільної торгівлі, балів; 
К6 – індекс ризику угод, балів. 
У табл. М.5 наведено результати оцінки маркетингової при-

вабливості країни-імпортера Джибуті. 
 

Таблиця М.5 
Результати оцінки маркетингової привабливості  

країни-імпортера Джибуті 
 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

2010 А1 2699,23 3,49 4 0,83 31,9 5 
2011 А2 2782,97 4,47 5,1 0,84 59,6 5 
2012 А3 2879,2 4,84 3,70 0,85 59,6 5 
2013 А4 2982,99 5 2,4 0,86 59,6 5 
2014 А5 3120,04 6 2,9 0,88 54,8 5 
2015 А6 3279,12 6,5 2,1 0,89 54,8 5 
2016 А7 3351,62 6,5 3 0,99 54,6 5 

 
Далі здійснимо нормалізацію даних, у результаті якої одер-

жимо таблицю з вихідними даними, які необхідні для розрахунку за 
моделлю. Усі показники вимірюються за одиничною шкалою та всі 
критерії мінімізуються (чим менше показник, тим більше ступінь 
привабливості об'єкта). 

Вихідні дані вносимо до електронної таблиці MSExcel та ви-
значаємо оцінки об’єктів по роках θi

a , оцінки критеріїв βj
a . Розра-

ховуємо ймовірності Рij.  
Квадрати відхилень суми визначаємо за формулою 

2

1 1

( )
m n

ij ij
i j

u P
= =

− .  

Сума, що мінімізується (3), а саме цільова функція перебуває 
у клітинці D32 у вигляді формули = СУММ(С26:Н32).  

Далі для розрахунку критеріїв викликаємо надбудову «Пошук 
рішення» (Solver).  

Як цільову функцію зазначаємо клітинку D34, ставимо  
завдання її мінімізації, як змінні задаємо діапазони С12-Н12 та І5-
І11, вказуємо умову невід'ємності, ніякі обмеження не вводимо, за-
пускаємо надбудову.  
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Тепер просумуємо критерії по роках та оцінки критеріїв за по-
будованою моделлю (4), одержимо показник, який відображатиме 
привабливість даної країни. Такі розрахунки виконуються за кож-
ною обраною країною – потенційним імпортером Африки. Згідно з 
одержаними даними побудуємо таблицю (табл. М.6) для порів-
няння з показниками привабливості на основі аналізу інтенсивності 
зростання та оберемо найбільш привабливу країну для торговель-
них відносин. 

 
Таблиця М.6 

Оцінка країн-імпортерів маркетингової привабливості,  
розрахована за допомогою адаптованої моделі Раша   

 Джи-
буті 

Єгипет 
Ле-
сото 

Лібе-
рія 

Маври-
кій 

Сейшель-
ські ост-
рови 

Туніс 

Оці-
нка  

346,4 6309,04 852,0 7116,4 162,7 438,5 148,4 

 
Найбільш привабливими для торговельних відносин визна-

чено такі країни: у І групі  – Туніс, Маврикій, Сейшельські острови, 
у ІІ групі − Джибуті. Порівнюючи країни, що отримали оцінки при-
вабливості на основі аналізу інтенсивності розвитку країни, а саме 
Джибуті, Лесото, Сейшельські острови, можна стверджувати, що 
країни Джибуті та Сейшельські острови мають кращі оцінки при-
вабливості та з ними Україні доцільно активізувати співпрацю. На 
даний момент Джибуті має гостру потребу у продуктах харчування, 
нафтопродуктах, хімікатах і транспортних засобах1, професійних 
співробітниках та консультативних послугах2, у яких також мають 
гостру потребу Сейшельські острови3.    

Отже, наведений алгоритм пошуку показника маркетингової 
привабливості країни за допомогою моделі Раша може бути апро-
бований для різних груп країн із метою виявлення їх привабливості. 

                                                   
1 Экономика Джибути [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://iformatsiya.ru/africa/493-yekonomika-dzhibuti.html. 
2 Новости Джибути (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://polpred.com:81/?cnt=50. 
3 Республика Сейшельские Острова (2016) [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: https://seychelles.mid.ru/21. 
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За результатами аналізу динаміки експортно-імпортних опе-
рацій та ємності ринку країн Африканського континенту встанов-
лено, що вони є перспективними торговельними партнерами для 
України та між Африкою та Україною розширюється товарообмін. 

Запропоновано створення «Торгового дому Україна – Аф-
рика» як пілотного проекту зміни експортної структури, переорієн-
тації промислових пріоритетів України на нову географію – країни 
Африканського континенту загалом і малі зокрема, з використан-
ням сучасних інтегрованих інформаційних технологій. Таким чи-
ном, природний потенціал створює передумови для набуття ключо-
вою експортною продукцією України конкурентних переваг як на 
африканському ринку загалом, так і на малих ринках, що інтенси-
вно розвиваються, за умови залучення значних інвестицій у розви-
ток виробництва, зокрема, в оновлення устаткування, запрова-
дження інноваційних технологій, заходів щодо енергозбереження, 
переорієнтації на нові ринки збуту та замовлень (серед них держав-
них), у тому числі в харчовій та легкій промисловості, забезпеченні 
кваліфікованими кадрами тощо. 

На підставі аналізу детермінантів економічного розвитку та 
адаптованої моделі Раша визначено найбільш перспективні торго-
вельні партнери серед малих країн Африки, що інтенсивно розвива-
ються. Так, перспективними партнерами для України за першим ме-
тодом (аналіз індикаторів детермінантів економічного розвитку) є 
Джибуті, Лесото, Сейшельські острови; за другим (модель Раша) − 
Туніс, Маврикій, Джибуті, Сейшельські острови. Отже, Джибуті та 
Сейшельські острови виступають найбільш стійкими торговель-
ними партнерами для України. Основними потребами, які може за-
довольнити Україна, є продукти харчування, нафтопродукти, хімі-
кати та транспорті засоби, а також у професійних співробітниках  
і консультативних послугах. 
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