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Постановка проблеми. Промисловість є відправною складовою економіки України, яка здійснює 
визначальний вплив на соціально-економічний розвиток країни та її позиціонування у світовому госпо-
дарстві. У сучасних умовах перед вітчизняною промисловістю постають цілий ряд викликів, пов’язаних 
із поглибленням системної кризи, посиленням загроз національній безпеці, загостренням конкуренції на 
зовнішніх ринках. Забезпечення адекватного реагування на такі виклики актуалізує необхідність струк-
турної модернізації промисловості на засадах сталого розвитку, що сприятиме формуванню передумов 
використання промислового потенціалу в напрямі реалізації стратегії впровадження в Україні європей-
ських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденції та проблеми розвитку промисловості знахо-
дяться в полі зору широкого кола науковців і практиків. Питання структурної модернізації промисло-
вості та вироблення підходів щодо підвищення ефективності її функціонування в орієнтації на забезпе-
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чення реалізації засад сталого розвитку знайшли відображення в працях О. І. Амоші, Ж. Д. Анпілогової,  
В. І. Борейка, В. П. Вишневського, О. М. Кондрашова, І. В. Одотюка, я. В. Ромусік, О. В. Собкевича,  
А. І. Сухорукова, О. О. Чебанова, О. Л. Черненка, А. В. Шевченка, Л. В. Федулової, М. М. якубовського. 
Попри значний внесок названих учених, динамічність і посилення агресивності середовища функціону-
вання розвитку вітчизняної промисловості обумовлює необхідність постійного пошуку нових підходів 
щодо адаптації її структури до вимог сталого розвитку. Подальші дослідження також актуалізуються 
тим, що особливістю змісту сталого економічного розвитку є процес структурної перебудови економіки, 
а основу забезпечення структурного оновлення економічної системи та її елементів складає сталий роз-
виток.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є окреслення підходів щодо удосконалення структури 
промисловості України на засадах сталого розвитку. Відповідно до визначеної мети в статті реалізують-
ся такі завдання: обґрунтування необхідності структурування промисловості України на засадах сталого 
розвитку; дослідження структурних деформацій у промисловості України; визначення критеріїв струк-
туризації вітчизняної промисловості в орієнтації на засади сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що ефективність функціо-
нування сектору промислового виробництва, яка виражається в його спроможності задовольняти вимоги 
суспільної системи, в основному визначається рівнем оптимальності його структури. При цьому одним з 
основних критеріїв оптимальності структури промисловості є забезпечення реалізації принципу сталого 
розвитку. 

Ратифікувавши основний документ Конференції у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) «Порядок денний на ХХІ 
століття», Україна зобов’язалася впроваджувати принципи сталого розвитку враховуючи в процесі ви-
роблення і реалізації цілей державної політики економічні, соціальні та екологічні аспекти, і, відповідно, 
забезпечувати компроміс інтересів, за якого досягнення цілей в одній із сфер не має стримувати прогрес 
в іншій. Однак, протягом всієї незалежності України реальні кроки щодо втілення зазначених принципів 
в різні аспекти та сфери суспільної життєдіяльності, в тому числі і промисловість, в значній мірі визна-
чались політичними настроями та специфікою умов соціально-економічного розвитку, не завжди були 
достатньо послідовними і зорієнтованими на реальні запити суспільної системи. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку необхідність підвищеної уваги до питань струк-
туризації промисловості України на засадах сталого розвитку актуалізується посиленням прояву цілого 
ряду як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. До переліку основних зовнішніх чинників належать такі як: 

– поглиблення інтеграційних процесів;
– посилення конкуренції на зовнішніх ринках промислової продукції;
– зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси;
– домовленості в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Ураховуючи євроінтеграційні прагнення України в якості орієнтирів структурування промислово-

го сектору на засадах сталого розвитку, виокремлюють стратегічні цілі удосконалення функціонування 
економіки, окреслені в стратегії розвитку Європейського Союзу – «Європа – 2020» [1], а саме: 1) ро-
зумне зростання: розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях (забезпечення економіч-
ного зростання на основі взаємозв’язку наукових знань, досліджень, інновацій); 2) стійке зростання: 
створення економіки, що базується на доцільному використанні ресурсів, екології і конкуренції (форму-
вання конкурентоздатної економіки шляхом розробки нових технологій, включаючи і екологічно чисті 
технології); 3) всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення 
соціальної і територіальної згоди (створення для населення нових можливостей за допомогою високого 
рівня зайнятості, інвестицій у знання і навики).

До внутрішніх чинників, які обумовлюють необхідність удосконалення структури промислового сек-
тору на засадах сталого розвитку належать: 

– скорочення обсягів промислового виробництва та промислового потенціалу через війну на сході та 
анексію Криму;

– технологічно відстала структура промислового виробництва; 
– нестійкість темпів промислової динаміки та міжгалузева нерівність зростання; 
– неефективна структура та висока енергоємність промислового виробництва; 
– значний, враховуючи високий рівень залежності української економіки від імпорту, вплив зростан-

ня цін імпортних товарів на посилення інфляційних процесів;
– зниження якості та скорочення асортименту продукції, що пропонується на внутрішньому ринку; 
– збільшення імпортної складової в задоволенні внутрішнього попиту на промислову продукцію і 

зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами промислової групи.
Починаючи з червня 2012 року в Україні спостерігається спад промислового виробництва. У 2013 

році промислове виробництво скоротилося на 4,3% в порівнянні з 2012 роком, а в 2014 році – на 10,7% в 
порівнянні з попереднім роком [2]. У розрізі основних промислових груп найбільше скорочення в 2014 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», випуск 28, 2015 р.

© А. Ю. Васіна ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННя НАЦІОНАЛьНиМ гОСПОДАРСТВОМ

11

році спостерігалося у виробництві інвестиційних товарів – 22% та виробництві енергії – 14,6% (табл. 1). 
У лютому 2015 року темпи спаду промисловості пришвидшилися до 22,5% [3]. Унаслідок війни на сході 
України біля 25% промисловості зупинилось, 10% підприємств фізично розрушені [4]. Донецька і Лу-
ганська області виробляли 16% українського ВВП, на їх долю припадало 25% в загальному обсязі про-
дажу промислової продукції та 27% загального обсягу експорту [5]. Випадіння з економічного обороту 
економічного потенціалу цих областей зумовило значне поглиблення структурної розбалансованості як 
промисловості, так і економіки України загалом. 

Таблиця 1.
Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (%) [2].

Грудень 2014 р. до
грудня 2013 р.

2014 р. до
2013 р.

Промисловість 82,1 89,3
Товари проміжного споживання 86,1 91,2
Інвестиційні товари 73,6 78,0
Споживчі товари короткострокового використання 95,1 101,2
Споживчі товари тривалого використання 93,0 87,4
Енергія 74,0 85,4

Структурі промисловості України характерні значні деформації. Так, протягом 1990-2012 років част-
ка наукоємних галузей – машинобудування, легка промисловість, верстатобудування, приладобудуван-
ня, радіоелектроніка, виробництво турбін, авіабудування, автомобілебудування – знизилася в структурі 
промисловості з 31% до 12%, за той же період частка чорної металургії зросла з 11% до 22%, зношеність 
основних фондів зросла з 43,7% у 2000 році до 77,3% у 2013 році [6]. 

Розгляд структури промислового виробництва через призму забезпечення реалізації соціальних цілей 
свідчить про значний розрив між соціальною та економічною спрямованістю його розвитку. Одним з 
прикладів такої ситуації є вкрай слабка орієнтація вітчизняної промисловості на задоволення запитів 
споживчого ринку. Із середини 90-х років ХХ ст. промислове виробництво переважно зорієнтоване на 
обслуговування зовнішнього, а не внутрішнього попиту, що зумовило значне погіршення загальної си-
туації на внутрішньому ринку. Коефіцієнт забезпеченості попиту на внутрішньому ринку споживчих 
товарів за рахунок власного виробництва залишається в Україні на низькому рівні. Водночас частка 
імпорту в торгівлі цими типами товарів є домінуючою. Так загальна частка імпортних непродовольчих 
споживчих товарів на внутрішньому ринку України має сталу тенденцію до зростання: якщо у 2005 році 
вона становила 42,4%, то у 2013 році збільшилася до 61%. Стало зростає питома вага імпортних товарів 
на ринках текстильного одягу, одягу зі шкіри, трикотажу, взуття. Попит на ці товарні групи в переважній 
більшості задовольняється за рахунок імпорту (частка його на внутрішньому ринку України) досягає 
майже 90%) [7]. На сьогодні, коли через девальвацію гривні відбувається різке подорожчання імпорту і 
зростання цінової конкурентоспроможності української продукції, важливим є досягнення правильного 
балансу між імпортом і внутрішнім виробництвом споживчих товарів шляхом активізації імпортозамі-
щення на основі структурної модернізації промисловості.

Основою об’єктивізації цілей корекції структури промислового виробництва в напрямі підвищення 
його соціальної орієнтації має бути детальний аналіз рівня й потенціалу розвитку галузей споживчого 
сектору, який би дав змогу сформувати повну і достовірну інформаційну базу відповідно до таких осно-
вних параметрів як: рівень задоволення потреб внутрішнього споживчого ринку за найважливішими 
видами споживчих товарів; якість продукції підприємств споживчого сектору; наявні виробничі потуж-
ності з випуску найважливіших видів споживчих товарів та їх якісний стан (технологічний рівень); стан 
конструкторського й технологічного потенціалу галузей споживчого сектору промислового виробни-
цтва; кадровий потенціал підприємств споживчого сектору промислового виробництва; рівень монопо-
лізації виробництва споживчих товарів. 

Складною структурною проблемою промислового сектору вітчизняної економіки є багатоукладність 
виробництва та переважання низько- і середньотехнологічних укладів. Так, частка продукції високотех-
нологічного тасередньо-високотехнологічного секторів у структурі реалізованої промислової продукції 
України у 2011 р. становила 27,9%, а частка продукції низько- та середньо- технологічних галузей стано-
вила більше 2/3 реалізованої продукції переробної промисловості [8]. В умовах підвищення відкритості 
національної економіки, посилення конкуренції на світових ринках та формування в світі ядра нового 
технологічного укладу на основі нано, біо- і інфо технологій таке технологічне відставання промисло-
вості стає загрозою цілісності економіки та економічної безпеки країни. 

Бар’єром ефективного функціонування вітчизняної промисловості є структурні викривлення ін-
вестиційно-інноваційного характеру. В умовах поглиблення системної кризи, ускладнення доступу 
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до кредитних ресурсів, несприятливого підприємницького клімату промислові підприємства натика-
ються на цілий ряд загроз, які стають на заваді вироблення і реалізації ними інвестиційних стратегій.  
У 2014 році обсяги капітальних інвестицій в промисловості в порівнянні з 2013 роком скоротились на 
25,7%. У розрізі видів промислової діяльності скорочення склало: в добувній промисловості – 26,6%;  
переробній – 21%; постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 29,7%; водопоста-
чанні, каналізації, поводженні з відходами – 65,3% [9]. 

Проблемою структурного оновлення промислового сектору є низький рівень інноваційної активнос-
ті підприємств. Тільки 15,8% загальної кількості вітчизняних підприємств обробної промисловості є 
інноваційно активними, тоді як частка таких підприємств у Німеччині складає 71,8%, Бельгії – 58,7%, 
Ірландії – 58,5%, Естонії – 53,1%, Чехії – 39,2%, Хорватії – 36,7%. В Україні навіть у тих сферах, які 
складають основу її нинішніх конкурентних переваг у світовому господарстві (металургія, виробництво 
харчових продуктів), рівень інноваційної активності підприємств є критично низьким і дуже далеким 
від середніх рівнів країн ЄС [10]. За такої ситуації Україна практично позбавлена шансів входження на 
висококонкурентні міжнародні ринки промислової продукції. 

Важливим аспектом розвитку і структурування промисловості України є рівень її енергоефективнос-
ті. Промисловість споживає більше 40% всіх енергоресурсів країни. Найбільшим споживачем сировини, 
матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсів є гірничо-металургійний комплекс, енергоспо-
живання якого складає 65% від загального енергоспоживання в промисловості. Витрати енергоресурсів 
на виробництво продукції українськими металургійними підприємствами суттєво перевищують енер-
говитрати зарубіжних виробників. Так, питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво 
чавуну на вітчизняних металургійних підприємствах на 33% вищі ніж на провідних підприємствах світу 
[11]. Це пов’язано з високим ступенем зносу основних фондів, технічним і технологічним відставанням 
металургійної галузі від найкращих світових досягнень. 

Поглиблення структурних деформацій у промисловості та посилення внутрішніх і зовнішніх загроз 
національної безпеки України, запобігання яким можливе за умови підвищення економічної та соці-
альної ефективності функціонування промислового виробництва, обумовлює необхідність розроблення 
стратегії структурної перебудови вітчизняної промисловості на засадах сталого розвитку, як складової 
структурного реформування національної економіки. З огляду на виклики, що постають перед промис-
ловістю на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України та необхідністю забезпечення її 
гармонійного включення в систему національної економіки, в якості критеріїв структурування промис-
лового сектору доцільно виділити: забезпечення реалізація цілей соціального розвитку та підвищення 
соціальної ефективності промислового виробництва; зниження ресурсоємності та підвищення енергое-
фективності промислового виробництва; посилення економічної безпеки країни; підвищення конкурен-
тоспроможності промислових товарів на внутрішньому і зовнішніх ринках; підвищення техніко-техно-
логічного рівня промисловості; розвиток оборонно-промислового сектору.

Для забезпечення чіткого представлення цілей структурування промисловості, важливо щоб кожен 
із наведених критеріїв був представлений через набір індикаторів, виражених у якісних та кількісних 
показниках. Так, наприклад, досягнення такого орієнтиру як забезпечення реалізація цілей соціального 
розвитку та підвищення соціальної ефективності промислового виробництва може оцінюватися з вико-
ристанням таких індикаторів: зростання рівня задоволення потреб внутрішнього ринку у промислових 
товарах потрібного асортименту в достатній кількості та відповідного рівня якісних і споживчих харак-
теристик; зростання частки високотехнологічної продукції в загальному обсязі промислової продукції 
споживчого сектору; збільшення частки екологічних товарів у загальному обсязі промислового вироб-
ництва; збільшення частки промислових підприємств, які поширюють практику впровадження корпора-
тивної соціальної відповідальності.

Водночас окреслення цілей та вироблення механізмів структурної перебудови промисловості має 
базуватись на Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 
12.01.2015 року [12], що дозволить узгодити напрями структурування промислового сектору з першо-
черговими пріоритетами та індикаторами належних оборонних, соціально-економічних, організацій-
них, політико-правових умов становлення та розвитку України. Важливо щоб проблеми структурних 
перетворень у вітчизняній промисловості знаходили розв’язання в процесі виконання задекларованих 
у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» державних програм: дерегуляції та розвитку підприєм-
ництва; розвитку малого та середнього бізнесу; енергоефективності; залучення інвестицій; розвитку 
українського експорту; збереження навколишнього природного середовища;енергонезалежності;розви
тку інновацій; а також реалізації визначених Стратегією реформ – податкової реформи; реформзахисту 
економічної конкуренції, фінансового сектору, ринку капіталу, сфери трудових відносин, енергетики, 
управління державною власністю, системи національної безпеки та оборони, оборонно-промислового 
комплексу, захисту інтелектуальної власності, державної політики у сфері науки та досліджень.
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З метою забезпечення ефективності структурних перетворень в промисловому секторі національної 
економіки, доцільним є наведення в стратегії його структурної перебудови механізмів їх забезпечення 
в розрізі визначених критеріїв структурування промисловості з виділенням важелів регулювання струк-
турних зрушень. При цьому важливим завданням є забезпечення оптимального поєднання селективної 
підтримки пріоритетних видів промислової діяльності з формуванням сприятливого інституційного се-
редовища розвитку промисловості. У контексті другого напряму на особливу увагу заслуговує запрова-
дження дієвих важелів стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств, налагодження 
співпраці підприємницьких структур різних розмірних груп, формування промислових кластерів, мере-
жевих структур, що може бути предметом подальших досліджень.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що структурування промисловості України 
на засадах сталого розвитку є необхідною передумовою забезпечення її адекватного реагування на ви-
клики внутрішнього і зовнішнього середовища. Поглиблення структурних деформацій у промисловості 
та посилення внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці України, запобігання яким можливе за 
умови підвищення економічної та соціальної ефективності функціонування промислового виробництва, 
з особливою гостротою актуалізує необхідність розроблення стратегії структурної перебудови вітчиз-
няної промисловості на засадах сталого розвитку. Враховуючи деформації в структурі вітчизняної про-
мисловості, які є бар’єром ефективної реалізації нею економічних та соціальних цілей, а також вимоги 
до функціонування економічних систем на засадах сталого розвитку, структурування промислового сек-
тору повинно орієнтуватись на досягнення таких критерії як: забезпечення реалізація цілей соціального 
розвитку та підвищення соціальної ефективності промислового виробництва; зниження ресурсоємності 
та підвищення енергоефективності промислового виробництва; посилення економічної безпеки країни; 
підвищення конкурентоспроможності промислових товарів на внутрішньому і зовнішніх ринках; підви-
щення техніко-технологічного рівня промисловості; розвиток оборонно-промислового сектору. У кон-
тексті досягнення наведених критеріїв важливим завданням є забезпечення оптимального поєднання 
селективної підтримки пріоритетних видів промислової діяльності з формуванням сприятливого інсти-
туційного середовища розвитку промислового виробництва.
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