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Сучасний стан економіки України має характерну проблематику: не-
обхідність модернізації основних фондів, недостатність інвестиційних 
потоків, проблеми кредитування реального сектору економіки, неефек-
тивність зовнішньоекономічної політики. Визначення підходів до ефек-
тивного вирішення проблем становить теоретичний та практичний ін-
терес.

Формування і реалізація економічної по-
літики в Україні спрямована на забезпечення 
довгострокового, стійкого розвитку україн-
ського суспільства як органічної складової 
глобальних процесів сучасної цивілізації, 
передбачає врахування тенденцій і зміни ме-
ханізмів розвитку світового співтовариства, 
визначення методологічного підходу до роз-
робки стратегії, методичних основ соціально-
го проектування і методів соціального управ-
ління в сучасних умовах.

Сучасний стан економіки характеризу-
ється кризовим явищем. Основні проблеми, 
з якими стикається національне виробни-
цтво, це: 

•	 обтяження	податками	та	зборами;
•	 зростання	тіньового	сектору;
•	 переважання	сировини	в	експорті	та	го-

тової продукції в імпорті;
•	 інфляція;	
•	 низький	рівень	інвестицій	в	інновації.	
Перспективи подальшого функціонуван-

ня національного товаровиробництва зале-
жать від методів управління та рівня захище-
ності з боку держави [1].

Як зазначає Н. Яценко: “Власне виробни-
цтво забезпечує лише 2/3 товарних ресурсів 
країни з промислової продукції, решта заво-
зиться з-за кордону. В країні спостерігається 
дефіцит торговельного балансу, а валовий 
зов нішній борг України виражений як відсо-

ток до експорту товарів і послуг, зріс з 74,2 % 
у 2004 р. до 120,6 % у 2008 р. [2].

Перевага матеріально- і енергосировинної 
продукції низького рівня переробки в екс-
порті та високотехнологічна продукція по-
глибленої переробки і товарів кінцевого спо-
живання в імпорті призводить до зниження 
коефіцієнта покриття імпорту експортом в 
Україні з 1,126 у 2004 р. до 0,8 у 2008 р. [1; 2].

Наслідки кризи 2008 р. відчуло майже 
все виробництво в Україні. Втрати машино-
будівної галузі становлять 52,2 % порівняно 
з минулим періодом, металургічної галузі — 
39,0 %, хімічної та нафтохімічної промисло-
вості — 31,9 %.

Вплив зниження обсягів виробництва від-
чули суміжні галузі. Наприклад, спостеріга-
ється зниження обсягів роботи підприємств 
транспорту на 30 % у 2009 р. ніж за відпо-
відний період попереднього року. Дефіцит 
ліквідності призвів до зменшення обсягів 
будівельних робіт у всіх регіонах та за всіма 
основними видами будівельної діяльності, 
що в січні–серпні 2009 р. в цілому становило 
53,6 % до обсягів відповідного періоду попе-
реднього року [3].

На виробництві України накопичилася 
критична кількість проблем, передусім це 
пов’язано з моральним і технічним зношен-
ням основних фондів. Експерти енергетич-
них програм зазначають, що на підприємствах 
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теплової генерації України 70 % основних 
фондів, які перевищують межі фізичного 
зношення. З зазначеного вище зрозуміло, 
що необхідно вкладати кошти в продовжен-
ня ресурсу та модернізацію енергоблоків, а 
отже потрібні інвестиції, аби підприємства 
теплової генерації України відповідали єв-
ропейським екологічним стандартам. Під-
приємствам потрібні стратегічні інвестори, 
з допомогою яких буде проведена докорінна 
модернізація галузі [4].

Процес реструктуризації не є негативним 
явищем. В постсоціалістичних країнах збере-
глась значна частка підприємств, які були і є 
неефективними і непривабливими для інвес-
торів через те, що зазвичай за нерентабель-
ним виробництвом за підприємством тяг-
неться і велика дебіторська заборгованість, 
яку потрібно сплатити. 

ФДМУ здійснив продаж 100 % пакета ак-
цій ПАТ “Новогорлівський машинобудівний 
завод”. Згідно з угодою інвестор зобов’язаний 
здійснити такі дії: 

•	 погасити	 кредиторську	 заборгованість	
підприємства у розмірі 13,62 млн грн; 

•	 не	допустити	появи	нової	простроченої	
заборгованості підприємства по плате-
жах до бюджетів усіх рівнів та соціаль-
них платежах; 

•	 внести	інвестиції	у	розмірі	2,4	млн	грн	
протягом 5-ти років для забезпечення 
приросту виробничих потужностей за 
рахунок заходів щодо технічного пере-
озброєння, реконструкції виробництва, 
розширення діючих і побудови нових 
об’єктів; 

•	 недопустити	 звільнення	 працівників	
підприємства за ініціативи покупця та 
ін. [5].

Ще одна проблема, з якою стикається ви-
робництво в Україні, — це необхідність мо-
дернізації. Закон України “Про інноваційну 
діяльність” визначає останню як діяльність, 
що спрямована на використання і комерціа-
лізацію результатів науково-дослідних роз-
робок і зумовлює випуск на ринок нових кон-
курентоспроможних товарів і послуг. У свою 
чергу, “інновації є новостворенням”, застосо-
ваними і (або) вдосконаленими конкуренто-

спроможними технологіями, продукцією або 
послугами, а також організаційно-технічним 
рішенням виробничо-адміністративного, ко-
мерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і соціальної сфери [6, 7]. 

Зношеність основних фондів у багатьох 
галузях досягла критичного рівня і не ком-
пенсується новими капіталовкладеннями, 
що призводить до технологічного відставан-
ня. До того, ж на тлі значного спаду виробни-
цтва відбуваються негативні структурні змі-
ни. Технології, які залишилися з часів СРСР, 
майже вичерпано, відновлювальні ресурси 
необхідної якості відсутні. Для реалізації 
стратегії економічного розвитку України 
доцільно відмітити, що саме спільне фінан-
сування у виробничо-господарських струк-
турах визначається потребою у новітніх 
науково-обґрунтованих методах антикризо-
вого управління економічним процесом і є 
актуальним дослідження проблематики фі-
нансового забезпечення інноваційних пере-
творень [8].

Здійснений нами моніторинг присутнос-
ті України на престижних заходах світового 
значення, на яких відбувається презентація 
нанотехнологій та новітніх розробок, втіле-
них у надсучасні зразки продукції свідчить, 
що нині Україна майже втратила потенціал 
для розвитку макротехнологій і не належить 
до передових країн на ринку технологій. 
Насамперед це стосується створення авіа-
космічних технологій, ядерної енергетики, 
енергетичного машинобудування, спеціаль-
ної металургії космічної техніки. Щодо екс-
порту технологій, то найбільшу частку в ньо-
му становить продукція середніх технологій 
низького рівня — 55 %, низьких технологій —  
20 %, частка продукції середніх технологій 
сягає 18 %, а високих — близько 5 %. 

С. М. Чистов та Т. Ф. Никифоров заяв-
ляють, що в країні діє так звана сформована 
адаптивна модель перехідної економіки, не-
гативні властивості якої створюють інсти-
туціональну пастку, яка вбудована в інсти-
туціональну структуру трансформаційної 
економіки і перешкоджає її розвитку, в тому 
числі інноваційному [7].
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Проте, вважаємо, що справжнім бар’єром 
до якісного економічного зростання є не 
лише відсутність відповідного інституцій-
ного режиму. Технологічні зміни на тлі впро-
вадження базових інфраструктурних техно-
логічних інновацій безпосередньо пов’язані 
з виробництвом нових наукомістких інвес-
тиційних товарів, які вимагають значних 
цілеспрямованих інноваційних капітальних 
затрат. Тому за низького рівня інноваційно-
го інвестування Україна втрачає потенційні 
можливості для динамічного розвитку, на-
віть маючи сучасні науково- та проектно-
конструкторські розробки власної науково-
технологічної сфери. Аналізуючи Закон 
України “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” зазначаємо, що обсяги бюджет-
ного фінансування науки мають станови-
ти не менш ніж 1,7 % ВВП. Однак у нашій 
країні з кожним роком спостерігається зни-
ження питомої ваги бюджетних асигну-
вань на наукові дослідження, а саме: 2002 р. 
424,9 млн грн — це 1,11 % ВВП; у 2003 р., 
відповідно, 491,2 млн грн та 1,24 %; у 2004 р. 
629,7 млн грн та 1,19 %; 2005 р. 902,1 млн грн 
та 1,09 %; 2006 р. 1141,0 млн грн та 0,98 %; 
2007 р. 1504,0 млн грн та 0,93 %; у 2008 р. 
1927,4 млн грн та 0,90 % [9].

Також широко діють пільги, які існують 
для підприємств, що впроваджують пропози-
ції науково-технічного прогресу. 

У 2007 р. хімічна і нафтохімічна галу-
зі придбали за межами України 32 % нових 
технологій, галузь металургійного виробни-
цтва — 18,4 %; машинобудування — 35,6 % 
[10].

А. І. Сільченко у своїй праці “Державна 
інноваційна політика в умовах формування 
інноваційної моделі розвитку” зазначає, що 
за 2001–2007 рр. кошти іноземних замовлень 
у структурі джерел фінансування наукових 
і науково-технічних робіт становили майже 
6,3 млрд грн, або 23 % від загального обсягу 
фінансування. Іноземні замовники 90 % своїх 
коштів спрямовують у технічні науки, галу-
зевий сектор й інститути, що підпорядковані 
передусім Мінпромполітики. З одного боку, 
іноземне замовлення підтримує українську 
науку, зокрема галузеву, і тим самим націо-

нальне виробництво в Україні, а з другого — 
країна в особі розробників втрачає авторські 
права та домінуючу частку доданої вартості, 
створеної інтелектуальної власності. Еконо-
міка країни втрачає ринковий сегмент реа-
лізації інноваційної продукції й інноваційну 
чутливість у формуванні національної ін-
новаційної стратегії. Відсутність достатніх 
матеріальних ресурсів для збереження по-
тенціалу науки та її досягнень, отриманих у 
попередні роки, зростання імпорту техноло-
гій призводить до зменшення зацікавленості 
підприємців у підтримці виконавців вітчиз-
няних наукових досліджень та у викорис-
танні українських інноваційних технологій. 
Також А. І. Сільченко підмічає, що п’ята час-
тина наукового потенціалу України працює 
на зарубіжні замовлення [11].

В галузі технічних наук ця частка у 2007 р. 
становила 24,6 %, у секторі галузевої науки — 
27,2 %, в інститутах Міністерства промисло-
вої політики —41,4 %. Тобто, це той самий 
сегмент науки, який мав би більш плідно 
сприяти технологічній модернізації вітчиз-
няної промисловості. 

Одним із винятків можна назвати Но-
вокраматорський машинобудівний завод 
(НКМЗ), якому вдалося модернізувати ви-
робництво і впровадити систему стратегічно-
го управління. Нині НКМЗ — лідер важкого 
машинобудування в СНД, вироблене ним об-
ладнання задіяне у більш ніж 50 країнах сві-
ту, в тому числі в США, Японії, Німеччині, 
Франції, Італії, Росії [12].

Основною проблемою, що стримує розви-
ток інноваційного потенціалу підприємств, за 
даними Всесвітнього економічного форуму, є 
незначна здатність адаптувати нові техноло-
гії до залучення прямих іноземних інвести-
цій, низька якість суспільних інститутів, про-
блема у сфері контрактів і закону та високий 
рівень індикатора з корупції у зв’язку з між-
народною діяльністю підприємств. Основою 
досліджень провідних економістів України, 
що стосуються розв’язання проблем у націо-
нальному виробництві, є пошук поліпшення 
інвестиційного клімату. Разом з тим найпо-
ширенішим є підхід до розгляду України як 
реципієнта іноземного капіталу. 
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Згідно з дослідженнями Г. Харламової, 
якщо для розвинених країн економічному 
розвиткові сприяє приплив прямого іно-
земного капіталу, то для країн з перехідною 
економікою вплив прямих іноземних інвес-
тицій є недостатнім для зростання ВВП та 
ефективного розвитку національного ви-
робництва. В окремих дослідженнях ствер-
джується міцний зв’язок між ППІ та ВВП, 
промисловим виробництвом, роздрібним 
товарообігом і доходами населення на основі 
аналізу коефіцієнта кореляції між зазначени-
ми показниками. Проте, такий висновок, на 
нашу думку, не зовсім адекватний, оскільки 
не враховує можливість відсутності взаємної 
причинності між показниками [13].

Як зазначає О. Є. Медведкіна, у галузево-
му розрізі найперспективнішими для інвес-
тування є й залишається сектор послуг. Біль-
шість галузей економіки, які найбільш чуттєві 
до бізнес-циклів (автомобілебудування, хі-
мічна промисловість, металургія), відчува-
ють істотну нестачу інвестицій з боку страте-
гічних інвесторів. За даними UNSTAD, хоча 
в Україні і спостерігається зниження темпів 
надходження іноземних інвестицій у зв’язку 
з падінням експорту та кризою внутрішньої 
фінансової системи, вона все одно залиша-
ється в переліку 30-ти країн, перспективних 
для залучення капіталу. Найпривабливіши-
ми факторами для інвестування є розмір 
внутрішнього ринку (17 %), темпи зростання 
ринку (+16 %), наявність постачальників і 
партнерів (10 %), доступ до міжнародних та 
регіональних ринків (10 %), стабільність ін-
вестиційного клімату (8 %), наявність висо-
кокваліфікованої робочої сили (8 %), рівень 
інфраструктури (6 %), дешева робоча сила 
(5 %) [14].

Важливим фактором у розвитку виробни-
цтва є також державна інвестиційна діяль-
ність. Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України спільно з Кабінетом Мі-
ністрів України розробило “Державну про-
граму розвитку внутрішнього виробництва” 
(перший етап 2012–2015 рр.). Метою цієї 
програми є поєднання макроекономічних 
інструментів з ефективною промисловою і 
аграрною політикою аби модернізувати ви-

робництво, стимулювати швидке освоєння 
сучасних перспективних технологій і тех-
нологій майбутнього. Розробники програми 
зазначають, що від розвитку внутрішнього 
попиту, який має задовольнити вітчизняна 
промисловість, залежить стійкість України 
перед світовими кризами. Програма перед-
бачає злиття макроекономічних регуляторів 
з ефективною промисловою та аграрною по-
літикою. Підтримка високотехнологічних 
підприємств визначена як пріоритетна у ді-
яльності Міністерства промислової політики 
України [15].

Український уряд ставить собі за мету ак-
тивізувати процеси імпортозаміщення. Адже 
спостерігається висока залежність україн-
ської економіки від імпорту енергоносіїв. 
Велику частку імпорту також становлять ма-
шини, устаткування механізмів і транспорт-
них засобів, обсяг яких становив у 2010 р. 
12,7 млрд дол. (майже 21 %), та імпорт хіміч-
ної продукції обсягом 10,1 млрд дол. (16,7 %). 
Внаслідок цього спостерігається негативний 
вплив на зовнішньоторговельний баланс 
країни. Українська промисловість виявилася 
неспроможною відвоювати втрачені ринки 
електричних машин і устаткування (обсяг 
імпорту — 3,6 млрд дол.). 

В Україні функціонує ряд цільових про-
грам, які направлені на становлення та роз-
виток виробництва. У галузі машинобуду-
вання виконується 22 програми. Згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1100 від 17.07.2003 у період з 2003 до 
2007 рр. працювала програма підтримки 
підприємства ЗАТ “Львівський автобусний 
завод”, продукція якого входить до перелі-
ку конкурентоспроможної частково завдяки 
тому, що виготовляється на основі імпорт-
них технологій [16].

Недостатньо розвиненим в Україні є кре-
дитування підприємств. Кредитні ресурси 
з відсотковою ставкою 18–20 % річних на-
даються переважно за рахунок приватних 
кредитних установ і кредитних ліній між-
народних фінансових організацій. Кредитні 
пропозиції банків є невигідними для вироб-
ництва, тому що пропонуються переважно 
короткострокові кредити (для прикладу, про-
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позиція Приватбанку в Україні) під 24 % річ-
них і максимальною сумою кредиту 200000 
гривень. Якщо підприємство планує збіль-
шення виробничих потужностей і має по-
требу в придбанні устаткування, спеціальної 
техніки чи бажає оновити обладнання, банки 
України пропонують кредитні пропозиції по-
купки обладнання в кредит, але в банку за-
значають, що максимальний термін такого 
кредиту від 3-х до 5-ти років, а відсоткова 
ставка становить 17 % та умови її встанов-
лення залежать від фінансового стану під-
приємства. Але варто зазначити, що навіть 
при отриманні такого кредиту сума, яку на-
дає банк, становить 60–75 % від вартості об-
ладнання (відсоткова ставка нараховується 
від повної його вартості), решта є так званим 
обов’язковим внеском позичальника [17].

Робимо висновок, що вітчизняні банки 
неохоче здійснюють кредитування реального 
сектору економіки через обмежені можли-
вості використання кредитних важелів впли-
ву на виробництво. Аналіз кредитної діяль-
ності комерційних банків України показує, 
що кредити для інноваційної діяльності на-
даються в 15 % випадків, решта ж, це кредити 
для поточної діяльності підприємств.

Економіка України залишається експорт-
но орієнтованою з недостатньо розвиненим 
внутрішнім ринком. Тому під час світової 
фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. 
негативні зміни кон’юнктури на зовнішніх 
ринках мали особливо руйнівні наслідки для 
національної економіки. Ми вже відмічали 
у нашому дослідженні про скорочення об-
сягу виробництва в Україні у період кризи. 
Внаслідок чого збереглося від’ємне сальдо 
торгівлі товарами (за січень-вересень 2009 р. 
становило 4092,2 млн дол. США).

За таких умов зовнішньо-торговельна без-
пека полягає у спроможності держави про-
тистояти впливу зовнішніх загроз у міжна-
родній торгівлі та мінімізуванні заподіяних 
ними збитків. Потрібно активно брати участь 
у світовому поділі праці для створення спри-
ятливих умов розвитку експортного потен-
ціалу і раціоналізації імпорту, забезпечувати 
відповідність зовнішньо-торговельної діяль-
ності національним економічним інтересам. 

Товарна структура експорту України свід-
чить про нездатність подолати диспропорції 
економіки (домінують металопродукція, мі-
неральні продукти, хімія.) Участь нашої кра-
їни у міжнародній кооперації є обмеженою. 

Експортна політика в Україні сильно від-
різняється від політики, яку проводять у себе 
інші європейські країни. Варто зазначити, що 
впродовж останніх років у нашій країні ак-
тивно використовується пряме субсидуван-
ня. Непряме також має місце відносно тих 
галузей промисловості, які не є пріоритетни-
ми. Проблемою є те, що підтримку отриму-
ють підприємства високотехнологічних ви-
робництв, тоді як галузям п’ятого і шостого 
укладу (це переважно машинобудівні під-
приємства) приділяється надто мало уваги. 
Вступ України до СОТ став передумовою 
для відмови використання ряду субсидій для 
виробників-експортерів. Це спричинило зни-
ження конкурентоспроможності вітчизня-
ного товаровиробництва. У структурі укра-
їнського імпорту товарів частка країн СОТ 
підвищилася з 47,5 % у 2004 р. до 60,8 % у 
2008 р., що призвело до зростання від’ємного 
сальдо. Найбільше зростання імпорту спо-
стерігається у країнах СОТ азіатського і єв-
ропейського регіонів, натомість з України 
скоротилися експортні поставки майже до 
всіх держав СОТ [18].

Отже, узагальнюючи результати прове-
деного нами дослідження, можемо сформу-
лювати такі висновки. По-перше, сучасний 
стан виробництва в Україні є незадовільним. 
Спостерігається низький відсоток власного 
виробництва та, аналізуючи тенденцію пере-
розподілу випуску товарів і послуг між галу-
зями, ми стверджуємо, що лідерами є галузі, 
які надають послуги. По-друге, в багатьох 
галузях досягла критичного рівня проблема 
зношеності основних фондів, внаслідок чого 
існує бар’єр у виробництві нових конкурен-
тоспроможних товарів, виробництво яких 
вимагає значних цілеспрямованих інновацій-
них капітальних затрат. По-третє, основними 
інвесторами в промисловість України є самі 
підприємства, їх частка становить 80–85 % 
власних коштів, адже більшість інвесторів 
надає перевагу переробці сировини та скла-
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дальним операціям — це капіталовкладення, 
які швидко окуповуються. По-четверте, мля-
ві економічні реформи у докризовий період 
не принесли бажаних результатів. Спад ви-
робництва, що відбувається в Україні майже 
в усіх галузях, призводить до втрати тради-
ційних ринків збуту українських товарів без 
завоювання нових ніш на світовому ринку 
поряд з намаганням будувати відкриту рин-
кову економіку, і продовжує загрожувати 
втратою перспектив економічного розвитку 
України.
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Дослідження окремих макропоказників дає підстави стверджувати, що 
деформація структури економіки України зумовлена порушенням основних 
пропорцій відтворення, що знаходить підтвердження в ході аналізу резуль-
татів діяльності виробництва в Україні.

Исследование отдельных макропоказателей дает основания утверж-
дать, что деформация структуры экономики Украины предопределена на-
рушением основных воспроизводимых пропорций, что находит подтверж-
дение в ходе анализа результатов деятельности производства в Украине.

Research of separate indexes of macroeconomics shows that deformation of 
structure of economy of Ukraine is predefined violation of the basic reproduced 
proportions, which finds confirmation during the analysis of results of activity of 
production in Ukraine.
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