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ВСТУП
Від промислового комплексу сьогодні безпосеред�

ньо залежить стан усієї економіки країни. Динаміка
ринку промислової продукції України, а також показ�
ників господарської діяльності промислових підпри�
ємств свідчить про наявність негативних тенденцій.

Наявний потужний інтелектуально�технологічний
потенціал, зосереджений підприємствами у промисло�
вості, формує для України перспективи створення кон�
курентоспроможного промислового комплексу, здат�
ного утвердити її як високотехнологічну державу. Нині
склалась модель експортноорієнтованого адаптивного
розвитку промисловості, яка характеризується перева�
жанням слабкодиверсифікованого та водночас низько�
технологічного виробництва й спонукає країну присто�
совуватись до потреб світового ринку в межах наявних
внутрішніх можливостей та поточних конкурентних
переваг. Ефективність такої моделі ставиться під сумнів
надмірною прив'язкою до світової кон'юнктури та
відсутністю механізмів протистояння негативним
зовнішнім впливам [1, с. 91], що здатні порушити стій�
кість післякризового відновлення. Сучасні тенденції
щодо розгортання фінансово�боргової кризи у країнах
Європи вже негативно позначились на кон'юнктурі
світового ринку і можуть призвести до скорочення по�
питу на основну експортну продукцію України.

Розробка напрямків подальшого розвитку промис�
лового комплексу України вимагає детального аналізу
динаміки промислового виробництва у різні періоди
функціонування економіки, уточнення чинників і вик�
ликів, що вплинули на показники росту чи занепаду про�
мисловості.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розкриття ключових мо�

ментів, що характеризують розвиток промислового
комплексу України. Здійснюючи дане дослідження, ми
переслідували наступні цілі:

— проаналізувати динаміку промислового вироб�
ництва підприємств України в докризовий, кризовий та
післякризовий періоди на початку третього тисячоліт�
тя;
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— розглянути чинники посткризового економічно�
го зростання;

— визначити напрямки структурної модернізації
промисловості України;

— запропонувати основні заходи стратегічного ха�
рактеру для підвищення стійкості підприємств промис�
лового комплексу України.

Дослідження передбачає комплексне використання
методів порівняльного аналізу та узагальнення, систем�
ного підходу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відновлення промисловості та створення передумов

для забезпечення довгострокового економічного зрос�
тання можливе лише на основі виконання завдання фор�
мування сучасних механізмів промислової політики, які
дозволять модернізувати структуру промисловості на
засадах підвищення частки виробництва товарів із ви�
сокою доданою вартістю, насамперед, високотехноло�
гічних, нарощування їх експорту, розвитку внутрішнь�
ого ринку збуту, забезпечення припливу інвестицій у ви�
робничий сектор економіки, налагодження виробницт�
ва продукції, здатної ефективно конкурувати з продук�
цією іноземного виробництва, підвищення енергоресур�
сної ефективності виробництв, утворення замкнених
циклів виробництва [2, с. 123]. Це, у свою чергу, можли�
ве лише за умов своєчасної та повної діагностики стану
промислових підприємств усіх видів економічної діяль�
ності, задля виявлення можливих резервів виходу з кри�
зового стану, в якому опинились підприємства.

Завдання ж промислової політики в Україні має по�
лягати у структурно�технологічній модернізації про�
мислового комплексу та переході до вищих технологіч�
них укладів. Промислова політика має стати дієвим
інструментом економічних реформ та механізмом, що
забезпечить післякризове відновлення на якісній основі,
нарощування потенціалу промислового виробництва як
основи економічного зростання у довгостроковому пе�
ріоді [3, с. 3].

Прослідкуємо динаміку промислового виробницт�
ва, використовуючи дані табл. 1 і 2. Слід відмітити, що
найбільші обсяги реалізованої промислової продукції
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підприємствами України за
2001—2011 роки припадали
на виробників харчових про�
дуктів, напоїв та тютюнових
виробів (від 15,2% у 2008 році
до 19,8% у 2009 році від за�
гального обсягу реалізації),
металургійні комбінати (від
17,6% у 2009 році до 23,3% у
2004 році), підприємства ма�
шинобудування (від 10,2% у
2001 році до 13,7% у 2007
році), підприємства, що
відповідають за виробництво
та розподілення електрое�
нергії, газу та води (від 15,9%
у 2005 році до 24,8% у 2001
році). Отже, певної сталої
зміни за динамікою показ�
ників не помічаємо. Струк�
турні зміни в реалізації про�
дукції промисловими
підприємствами є незначни�
ми.

Проаналізуємо динамізм
процесів виробництва та ре�
алізації промислової про�
дукції у різні періоди функ�
ціонування економіки краї�
ни.

Щоправда, чітким вис�
новкам заважає той факт, що
починаючи з 2007 року, дані
показники перераховано
згідно з міжнародними стан�
дартами. Загалом по промис�
ловості падіння виробництва
продукції на підприємствах у
період 2008—2009 років
змінилось стагнацією вироб�
ництва у 2010—2011 роках.
Відзначимо, що стабільне
зростання не характерне для
жодного виду економічної
діяльності.

Виділимо наступні періо�
ди в розвитку промислового
виробництва:

2001—2003 рр. — еконо�
мічне зростання;

2004—2007 рр. — докри�
зовий період;

2008—2009 рр. — кризо�
вий період;

2010—2011 рр. — післяк�
ризовий період або період
стагнації виробництва.

У період економічного
зростання спостерігаємо по�
ступовий ріст обсягів вироб�
леної та реалізованої про�
дукції (у середньому щороку
спостерігаємо зростання по�
казників на рівні 12%), у
найбільшій мірі це стосуєть�
ся машинобудування, целю�
лозно�паперового вироб�
ництва та видавничої діяль�
ності, виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютю�
нових виробів (впродовж
аналізованого періоду обся�
ги виробництва промислової
продукції за даними видами
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економічної діяльності в середньому зростали більш як
на 15% щороку).

У докризовий період обсяги реалізованої промис�
лової продукції підприємствами України постійно зро�
стали, окрім 2009 року, а зміна індексів промислової
продукції, виробленої підприємствами, вказує на знач�
не уповільнення темпів зростання виробництва (у серед�
ньому щороку спостерігаємо зростання показників
лише на рівні 4,4%). Проте, таке уповільнення слабко
позначається на целюлозно�паперовому виробництві та
видавничій діяльності (середнє щорічне зростання на
рівні 15%), виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (11%), машинобудуванні (9%),
хімічній та нафтохімічній промисловості (8,5%).

У кризовому періоді відбулося значне падіння по�
казників виробництва промислової продукції, яке скла�
ло в 2008 році 5,2%, а у 2009 році — 21,9%. Найменшою
мірою постраждали такі види економічної діяльності,
як видобування паливно�енергетичних корисних копа�
лин (загальне падіння близько 5%), виробництво хар�
чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (близь�
ко 8%), виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води (12,9%), найбільшою мірою — металургій�
не виробництво (39%), машинобудування (близько 45%).

У період стагнації економіки відбувається пожвав�
лення економічних процесів (у середньому щороку спо�
стерігаємо зростання показників на рівні 9%). Найшвид�
ших темпів зростання в цей період досягли такі види про�
мислової діяльності, як машинобудування (середнє що�
річне зростання на рівні 26,5%), хімічна та нафтохімічна
промисловість (18%), металургійне виробництво (10%).

Сировинна спрямованість структури виробницт�
ва, розрахована переважно на потреби експорту, зро�
била промисловість і економіку України в цілому за�
лежними від кон'юнктури зовнішніх ринків, стриму�
ючи при цьому розвиток внутрішнього ринку. Як особ�
ливість розвитку економіки України слід виділити де�
формовану структуру виробництва. У загальному об�
сязі переважає питома вага енерго� і матеріаломіст�
ких галузей (чорна та кольорова металургія, паливна
промисловість та електроенергетика тощо) за вкрай
низької частки наукомістких, експортоорієнтованих
та ресурсозберігаючих виробництв.

Основними чинниками посткризового економічно�
го зростання (у період стагнації виробництва (додано
автором) у 2011 р. були наступні [3, с. 5]:

1) сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура
стимулювала зростання виробництва та експорту украї�
нської промислової продукції;

2) активізація інвестиційних процесів в економіці,
якій сприяло, зокрема покращення фінансових резуль�
татів діяльності промислових підприємств;

3) зростання споживчого попиту населення, зумов�
лене підвищенням доходів населення;

4) відновлення будівельних робіт.
Тенденції розвитку промисловості свідчать про не�

значне започаткування переходу до стадії економічно�
го зростання і відновлення промислового потенціалу.
Проте комплексною проблемою є недостатня конкурен�
тоспроможність промисловості, що визнано однією з
основних загроз національній безпеці держави.

Викликами посткризовому розвитку промисловості
(у період стагнації виробництва) є наступні [3, с. 6]:

1) повільне вдосконалення відтворювальних про�
порцій у промисловості, що негативно позначається на
можливостях забезпечення зростання промислового
виробництва та його ефективності, не сприяє удоско�
наленню пропорцій створення валової доданої вартості
по секторах промисловості;

2) закріплення залежності економіки України від
зовнішньої кон'юнктури одночасно з низькою адапта�
цією до нових викликів і суспільних потреб, що спричи�
няє поглиблення зовнішньоторговельних дисбалансів,
посилює чутливість до цінових коливань і кризових явищ
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на світових ринках, поглиблює структурні деформації
економіки, закріплюючи за Україною роль постачаль�
ника сировини і напівфабрикатів, створює загрози мак�
роекономічній стабільності країни у цілому;

3) низька частка наукоємних галузей з виробництва
продукції поглибленої переробки та кінцевого спожи�
вання;

4) недостатнє використання можливостей вітчизня�
ного виробництва високотехнологічної продукції для
задоволення потреб внутрішнього ринку;

5) відсутність диверсифікованих організаційних
форм виробництва не дозволяє налагодити міжгалузе�
ву кооперацію як основу створення замкнених циклів
виробництва, внутрішньогалузеві зв'язки для всебічної
реалізації виробничого потенціалу галузей, заважає
розширенню ринків реалізації промислової продукції,
зменшує можливості регіонального та галузевого роз�
витку промисловості.

Такі виклики посткризовому розвитку промисловості
вагомим чином зумовлені невизначеністю пріоритетів
промислової політики, недостатністю важливих для
відновлення економіки проектів розвитку промисловості
та механізмів їх реалізації, що призводить до відтворен�
ня диспропорційної галузевої структури виробництва
докризового періоду, недовикористання потенціалу ок�
ремих галузей промисловості, знижує ефективність зов�
нішньоторговельних відносин і негативно позначається
на конкурентоспроможності та інвестиційній привабли�
вості промислового комплексу в цілому.

ВИСНОВКИ
Розвиток промислового комплексу України супро�

воджують зміна пріоритетів у державній економічній
політиці, світові глобальні економічні потрясіння, то�
тальна нестача фінансових ресурсів. Це суттєво та в не�
гативному напрямі позначилося на перспективах роз�
витку промисловості.

Відповідно до основних положень Державної про�
грами розвитку внутрішнього виробництва, затвердже�
ної постановою Кабінету Міністрів України від 12 ве�
ресня 2011 року № 1130 основним завданням є відтво�
рення вітчизняного промислового комплексу шляхом
його структурної перебудови і масштабної системної
модернізації виробництва відповідно до сучасних вимог
науково�технічного прогресу та постіндустріального
розвитку.

Саме тому напрямами структурної модернізації
промисловості слід встановити:

— відновлення пропорційного розвитку національ�
ної економіки, забезпечення провідної ролі промисло�
вості, повномасштабного розвитку внутрішнього рин�
ку шляхом постачання вітчизняної техніки, технологій,
сировини, проміжної та кінцевої продукції;

— нарощування експортного потенціалу, пріоритет�
ний розвиток вітчизняних підприємств — експортерів
продукції високого ступеня переробки та виробників
імпортозамінної продукції;

— проведення кардинальної модернізації виробниц�
тва та розвиток наукоємних галузей, збереження та
розвиток інтелектуального та науково�технічного по�
тенціалу;

— забезпечення підвищення ефективності та конку�
рентоспроможності промисловості, зокрема її держав�
ного сектору;

— створення умов для виробництва інноваційної
продукції у наукоємних галузях для утвердження між�
народного іміджу України;

— диверсифікація галузей промисловості, розши�
рення номенклатури кінцевої продукції високої
якості;

— запровадження постійного моніторингу внутрі�
шнього ринку споживчих та інвестиційних товарів та
розроблення плану заходів із розширення пропонуван�
ня вітчизняних виробників на таких ринках;

— вдосконалення системи державної підтримки
розвитку промисловості, зокрема на засадах державно�
приватного партнерства, спрямованого на підвищення
технічного рівня технологічних процесів;

— забезпечення програмного управління, розвитку
інформаційного сектору для обслуговування промисло�
вих підприємств.

За таких умов модернізацію галузей промисло�
вості, орієнтованих на кінцевого споживача, можливо
провести високими темпами і забезпечити швидку
окупність інвестицій з метою подальшого залучення
капіталу на довгостроковий період для розвитку інших
галузей.

Враховуючи перераховані вище особливості про�
тікання економічних процесів, у промисловому комп�
лексі країни також доцільно реалізувати сукупність за�
ходів стратегічного характеру для підвищення стійкості
вітчизняних промислових підприємств у різних сферах
діяльності:

— у сфері управління — розвиток методів проект�
ного управління на базі комплексного обстеження еко�
номічного стану промислових підприємств, реалізація
загальнонаціональних проектів дослідно�аналітичного
спрямування, принципів селекційного програмно�цільо�
вого управління;

— у правовій сфері — удосконалення нормативно�
правової бази з питань запровадження Методичних ре�
комендацій з економічної діагностики кризового стану
промислових підприємств;

— у економічній сфері — реалізація розроблених на
базі економічної діагностики промислових підприємств
стратегічних орієнтирів з метою підвищення їх конку�
рентоспроможності, формування експортноорієнтова�
ної моделі;

— у соціальній сфері — засобом реалізації базових
економічних стратегій забезпечити створення нових
робочих місць, умов відпочинку, соціальних гарантій
робітникам промислових підприємств;

— у сфері розвитку інфраструктури — розвиток
транспортної, енергетичної, інформаційної інфраструк�
тури як структурної основи інноваційної підприємниць�
кої інфраструктури.

Реалізація комплексу поданих рекомендацій дозво�
лить суттєво підвищити економічну стійкість вітчизня�
них промислових підприємств і промислового комплек�
су України загалом.
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