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ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Регіональна політика поступово відіграє дедалі

більшу роль у розвитку цивілізованих країн світу. Слід
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SECTORAL ANALYSIS OF THE ACTIVATION OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH

Регіональна політика поступово відіграє дедалі більшу роль у розвитку цивілізованих країн
світу. Визначено пріоритетні галузі, що здатні формувати інвестиційну привабливість регіону.
У регіонах України необхідно реалізувати програмні заходи щодо імпортозаміщення, орієнто�
вані на місцеві потреби; систематизувати інформацію щодо зарубіжного і внутрішнього імпор�
ту; провести маркетинг попиту на регіональну промислову продукцію. Слід спрямувати роботу
регіональних центрів інвестицій та розвитку і ради інвесторів на формування інвестиційного
потенціалу політики імпортозаміщення.

Regional policy is gradually playing an increasingly important role in the development of civilized
countries of the world. Are identified priority brunches that are capable to form the investment
attractiveness of the region. In regions of Ukraine it is necessary to implement program activities for
import substitution oriented to local needs; to systematize information about foreign and domestic
imports; to conduct marketing of demand for regional industrial products. It is necessary to direct
the work of the regional investment and development centers and the investors' council on the
formation of the investment potential of the import substitution policy.
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визнати, що на сьогодні для України і досі залишається

невирішеною низка проблем, що формують виклики та

обумовлюють необхідність змін у підходах до розроб�

ки та реалізації нової регіональної політики. Зокрема

йдеться про таке: консервація в Україні упродовж три�

валого періоду часу неефективної системи державного
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управління регіональним розвитком; дія непрозорого

механізму фінансового забезпечення розвитку регіонів;

відсутність чіткого бачення цілей, стратегічних пріори�

тетів формування та реалізації державної регіональної

політики; дія застарілих механізмів формування взає�

мовідносин на рівні центр — регіони та регіонів між со�

бою; недосконалість системи територіальної організації

влади та зволікання з реалізацією адміністративно�те�

риторіальної реформи тощо [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми регіонального розвитку та підвищення

інвестиційної привабливості регіонів критично осмислю�

ються в публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених,

серед яких найбільш вагомими є дослідження М.І. До�

лішнього, С.І. Дорогунцова, Л.Г. Чернюк, П.П. Бор�

щевського, Л.Т. Шевчук, І.З. Сторонянської, В.І. Чужи�

кова, О.А. Єрохіна, Т.М. Фадєєва. Однак не в повній мірі

дослідженими є питання інвестиційної привабливості

галузей саме через призму регіонального розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основним завданням дослідження стало обгрунту�

вання напрямів інвестиційної активізації галузей як ба�

зис регіонального економічного зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Загальна класифікація галузей економіки є скла�

довою частиною єдиної системи класифікації і коду�

вання техніко�економічної і статистичної інформації,

яка використовується суб'єктами господарювання та

іншими учасниками господарських відносин, а також

органами державної влади та органами місцевого са�

моврядування в процесі управління господарською

діяльністю.

При визначенні пріоритетних галузей економіки слід

звернутися до частини другої, статті 2 Закону України

"Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріори�

тетних галузях економіки з метою створення нових ро�

бочих місць" [2] в якій, було визначено перелік пріори�

тетних галузей економіки України. Пріоритетними галу�

зями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення

потреб суспільства у високотехнологічній конкуренто�

спроможній екологічно чистій продукції, високоякісних

послугах, які реалізують державну політику щодо роз�

витку виробничого та експортного потенціалу, створен�

ня нових робочих місць.

Пріоритетними є такі галузі економіки, як:

— агропромисловий комплекс за напрямами — ви�

робництво, зберігання харчових продуктів, у тому числі

дитячого харчування, а також виробництво біопалива,

з орієнтацією на імпортозаміщення.

— житлово�комунальний комплекс за напрямами:

створення об'єктів поводження з відходами (побутови�

ми, промисловими та відходами, які утворилися в ре�

зультаті добування та перероблення корисних копалин

і виробництва електричної та теплової енергії); будів�

ництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері

теплопостачання, централізованого водопостачання та

водовідведення.

— машинобудівний комплекс за напрямами — ви�

робництво нових та імпортозаміщуючих видів комп'ю�

терів, електронної та оптичної продукції, машин і устат�

ковання, електричного устатковання, автотранспортних

та інших транспортних засобів;

— транспортна інфраструктура за напрямами — бу�

дівництво, реконструкція і технічне переоснащення у

сфері транспортної інфраструктури;

— курортно�рекреаційна сфера і туризм за напря�

мами — будівництво курортно� рекреаційних об'єктів

та об'єктів туристичної інфраструктури;

— переробна промисловість за напрямом — імпор�

тозаміщуюче металургійне виробництво [2].

Охарактеризуємо стан та напрямки розвитку пріо�

ритетних галузей економіки України. Агропромисловий

комплекс України є складовою національного господар�

ства та виступає єдиною цілісною виробничо�економіч�

ною системою, що об'єднує низку сільськогосподарсь�

ких, промислових, науково�виробничих і навчальних га�

лузей, спрямованих на одержання, транспортування,

зберігання, переробку та реалізацію сільськогоспо�

дарської продукції.

На сьогодні суттєво порушена адміністративно�

організаційна структура агропромислового комплексу.

Відтак найважливішим завданням державної аграрної

політики є трансформація та оптимізація з урахуванням

сучасних ринкових умов та світових тенденцій. Голов�

ним завданням, що стоїть перед галузями АПК, є зрос�

тання обсягів сільськогосподарського виробництва,

надійне забезпечення країни продуктами харчування та

сільськогосподарською сировиною, об'єднання зусиль

усіх галузей комплексу для одержання високих еконо�

мічних показників і вихід на світовий ринок [3].

Другою пріоритетною галуззю економіки є житло�

во�комунальний комплекс. Серед проблем функціону�

вання житлово�комунального комплексу можна виділи�

ти такі:

1) неефективна система управління суб'єктами дер�

жавного сектору економіки;

2) низька частка енергії, виробленої з відновлюва�

них джерел, питомі витрати енергоресурсів більш ніж у

2,5 раза вище, ніж у країнах Європи;

3) збільшення кількості аварій за останні 10 років

(майже у 5 разів);

4) збитковість роботи підприємств житлво�кому�

нальної сфери.

Основна причина вищезазначених проблем у жит�

лово�комунальному комплексі — відставання у впровад�

женні ринкових відносин та оновленні основних фондів

і технологій, монополізація послуг державними і кому�

нальними підприємствами.

Основними тенденціями та проблемами розвитку

третьої пріоритетної галузі — машинобудівного комп�

лексу є:
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1) у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу ма�

шин і устаткування зменшено виробництво;

2) незахищеність внутрішнього ринку (щорічне зро�

стання імпорту в Україну не лише нових автомобілів, але

й транспортних засобів, які були у використанні, регу�

лярне проведення комунальними підприємствами тен�

дерних закупівель б/в тролейбусів (віком понад 30 років)

та трамвайних вагонів;

3) неконкурентоспроможність вітчизняної сільгосп�

техніки у порівнянні із закордонними аналогами;

4) відсутність ефективних механізмів державної

підтримки галузі машинобудування.

Транспортна інфраструктура — четверта провідна

галузь економіки України. Рівень транспортного обслу�

говування економіки і населення України на сьо�

годнішній день поступається досягнутому у розвинених

країнах світу.

Курортно�рекреаційна сфера і туризм — п'ята пріо�

ритетна галузь економіки. Україна має потужний потен�

ціал для розвитку туристичної індустрії на базі ефек�

тивного використання наявних рекреаційних ресурсів.

Як свідчать дані Державної служби статистики, курортні

та рекреаційні території України складають близько

9,1 млн гектарів (15% території), на державному обліку

перебуває понад 130 тис. історико�культурних пам'яток.

В Україні станом на 2016 рік налічується 45 націо�

нальних природних парків загальною площею більше

10000 км2 (1,8% території), які розташовані у 12 з

24 областей та 21 національних заповідників [3, с. 26].

У курортно�рекреаційній сфері та туризмі спосте�

рігається: обмеженість різноманіття пропозиції санатор�

но�курортних послуг; переважання внутрішнього туриз�

му над в'їзним; незначні темпи модернізації транспорт�

ної інфраструктури; відсутність достатньої кількості

готелів та якості послуг [5, с. 69].

Завдяки іноземним та вітчизняним інвестиціям, які

є стимулом розвитку галузі, курортно�рекреаційна та

туристична галузь, яка найбільш розвинена в приморсь�

ких, гірських, прирічкових районах, зростатиме як сек�

тор обслуговування в структурі зайнятості населення та

внутрішнього валового продукту країни.

Останньою пріоритетною галуззю є переробна про�

мисловість. Недостатня розвиненість внутрішнього рин�

ку металопрокату та висока частка експорту продукції

формує серйозні ризики залежності національної ме�

талургії від зовнішньої кон'юнктури.

Серед напрямів вирішення проблем у вищезазначе�

них провідних галузях економіки України можна визна�

чити наступні:

1) забезпечення зниження витрат на виробництво і

переробку аграрної продукції, надання кредитів та га�

рантій для експорту продукції; оцінювання якості про�

дукції за міжнародними стандартами; залучення прямих

іноземних інвестицій; державне регулювання зовнішнь�

оекономічної діяльності в агропромисловому комплексі;

подолання корупції на митниці та в державних органах

сертифікації; зростання експорту переробленої агро�

продовольчої продукції до ЄС і третіх країн, поліпшен�

ня торговельного балансу, набуття конкурентних пере�

ваг порівняно з іншими експортерами до ЄС;

2) забезпечення сталого розвитку для задоволення

потреб населення і господарського комплексу в житло�

во�комунальних послугах відповідно до встановлених

нормативів і національних стандартів; удосконалення

ринкових інститутів з надання житлово�комунальних

послуг, які повинні забезпечувати підприємницьку актив�

ність у цій галузі; перегляд бюджетного фінансування

житлово�комунального господарства, особливо в час�

тині відшкодування пільг та субсидій на житлово�кому�

нальні послуги населенню за рахунок державного бюд�

жету; удосконалення житлово�комунальне законодав�

ство;

3) досягнення збалансованості експорту та імпорту

продукції машинобудування, розвиток наукоємних та

високотехнологічних виробництв (призведе до знижен�

ня матеріалоємності продукції); підтримання конкурен�

тоспроможності продукції на світовому ринку; забезпе�

чення та оновлення технологічного парку виробництва;

4) здійснення модернізації транспортної інфра�

структури, впровадження завдань "Транспортної стратегії

України на період до 2020 року", розвиток транзитного

потенціалу України, інтеграція вітчизняного транспор�

ту у європейську транспортну систему; підвищення рівня

безпеки та забезпечення стійкого розвитку транспорт�

ної системи; технологічна модернізація і оновлення

основних засобів; розвиток мережі міжнародних транс�

портних коридорів; забезпечення посилення безпеки,

росту ефективності та конкурентноздатності транспор�

тної галузі України; поліпшення експлуатаційного ста�

ну автодоріг та штучних споруд, будівництво нових ав�

томагістралей та ін.;

5) вироблення системного підходу до планування,

реалізації та моніторингу програм та стратегій розвит�

ку туристично�рекреаційного комплексу; усунення про�

тиріч чинного законодавства щодо оподаткування ту�

ристичних послуг, порядку використання територій ку�

рортного, природоохоронного призначення; правове

регулювання пільгового кредитування діяльності мало�

го та середнього бізнесу в галузі туризму та рекреації;

сприяння формуванню та просуванню конкурентоспро�

можного туристичного продукту; уникнення детінізації

функціонування галузі; ініціювання створення профе�

сійних спілок та асоціацій по видам туристично�рекреа�

ційних закладів;

6) створення умов для збільшення промислового

виробництва підприємствами переробної промисло�

вості, забезпечити узагальнення, систематизацію та

спрощення нормативно�правової бази, що регулює тор�

говельну діяльність, розширення мережі стаціонарних

торговельних об'єктів, адаптованих до європейських та

світових стандартів.

Україна належить до числа країн з розвинутою

індустріальною базою і достатньо високим ресурсним

потенціалом. Проте, у структурі національної економі�

ки переважають галузі, які добувають сировину або ви�

пускають продукцію з низьким ступенем обробки для

експорту, завантаження потужностей яких залежить від

попиту на зовнішньому ринку.

Вважаємо, що перелік пріоритетних галузей слід

доповнити. Це зокрема легка промисловість, передусім

виробництво шкіри, хутра, текстилю, виробів із них і

взуття. Ця галузь важлива для економіки країни через

значну ємність внутрішнього ринку одягу і взуття, більш

високі порівняно з переробною промисловістю в ціло�
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му показники результативності та ефективності, нижчу

затратомісткістю виробництва [4, с. 82].

На основі досліджень, що були проведені у 2 роз�

ділі, ми бачимо, що лідерами по експорту товарів в Ук�

раїні за 2016 рік займають такі види, як недорогоцінні

метали та вироби з них, продукти рослинного походжен�

ня, жири та олії тваринного або рослинного походжен�

ня, машини, обладнання та механізми, електротехнічне

обладнання та мінеральні продукти (табл. 1).

Перше та друге місце зайняли недорогоцінні мета�

ли та вироби з них — 8338,86 млн дол. США та продук�

ти рослинного походження — 8093,69 млн дол. США.

Різниця між ними становить лише 2 млн дол. США. Дані

третього місця — жири та олії тваринного або рослин�

ного походження — 3962,98 млн дол. США та четвер�

того місця — машини, обладнання та механізми, елект�

ротехнічне обладнання — 3637,95 млн дол. США знач�

но поступаються першим двом. Їх різниця становить при�

близно 5 млн дол. США. П'яте місце посідає мінеральні

продукти з показником 2728,77 млн дол. США. В таб�

лиці 2 наведені види галузей, які допомогли зайняти

лідерські позиції.

Вагому частку для позитивних та лідерських показ�

ників у групі недорогоцінних металів та виробів з них

відіграв такий товар, як чорні метали — 7247,25 млн дол.

США, що у відсотковому показнику становить 86, 91%.

Всі інші види даної групи, не мають ніякого значення. У

групі продукти рослинного походження, левову частку

займають зернові культури — 6073,92 млн дол. США

(75%) та насіння і плоди олійних рослин — 1534,99 млн

дол. США (18,97%). Трете місце жири та олії тваринно�

го або рослинного походження — 3962,98 млн дол.

США. Четверте місце зайняли машини, обладнання та

механізми, електротехнічне обладнання — 3637,95 млн

дол. США, завдяки саме двом видам товарів, електричні

машини — 2076,69 млн дол. США (57,08 %) та реакто�

ри ядерні, котли, машини — 1561,26 млн дол. США

(42,91%). І останнє місце посідає група мінеральних

продуктів — 2728,77 млн дол. США, завдяки руді, шла�

ку і золи — 1954,65 млн дол. США (71,63%).

Розглянемо кожну галузь окремо, почнемо з ма�

шинобудування. Необхідно визнати, що однією з при�

чин, які призвели до його падіння в вітчизняному ма�

шинобудуванні, було те, що його намагалися зробити

автономним, незалежним від колишніх кооперативних

зв'язків, які складалися роками. Зараз абсолютно зро�

зуміло, що без відродження традиційних господарсь�

ких зв'язків обійтись неможливо. Тим більше, що ос�

новними посередниками між підприємствами стали ко�

мерційні структури, чиї послуги коштують недешево,

Місце Найменування товарів 2016 
1 Недорогоцінні метали та вироби з них 8338,86 
2 Продукти рослинного походження 8093,69 
3 Жири та олії тваринного або рослинного походження 3962,98 
4 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 3637,95 
5 Мінеральні продукти 2728,77 

Таблиця 1. Лідери по експорту товарів в Україні за 2016 рік (млн дол. США)

Джерело: [7].

Місце Види 2016 
1 Недорогоцінні метали та вироби з них
 чорні метали 7247,25 
 вироби з чорних металів 689,79 
 мiдь i вироби з неї 74,68 
 нiкель i вироби з нього 6,29
  алюмiнiй i вироби з нього 92,69 
 свинець і вироби з нього 29,32 
 цинк i вироби з нього 0,02 
 олово і вироби з нього 0,02
 іншi недорогоцінні метали 77,89 
 інструменти, ножовi вироби 17,91 
 іншi вироби з недорогоцінних металiв 103,59 
2 Продукти рослинного походження
 живі дерева та інші рослини 3,71
 їстівні плоди та горіхи 148,22 
 кава, чай 14,09 
 зерновi культури 6073,91 
 продукція борошномельно-круп’яної промисловості 138,67 
 насіння і плоди олійних рослин 1534,99 
 шелак природний 0,44 
 рослинні матеріали для виготовлення 27,01 
3 Жири та олії тваринного або рослинного походження
4 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
 реактори ядерні, котли, машини 1561,26 
 електричнi машини 2076,69 
5 Мінеральні продукти
 сіль; сірка; землі та каміння 327,66 
 руди, шлак і зола 1954,65 
 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 446,46 

Таблиця 2. Лідери експортних галузей в Україні
за 2016 рік (млн дол. США)

Джерело: [7].
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до того ж посередники обирають лише ті види діяль�

ності, що швидко приносять прибуток. Це боляче вда�

рило по підприємствам із складною комплектизацією

продукції, тобто саме по підприємствах машинобудів�

ного комплексу.

Природно, ці проблеми не можуть бути вирішені при

нинішньому рівні технічної оснащеності машинобуду�

вання. Тому ключовою проблемою переорієнтування ос�

таннього на інтенсивний шлях розвитку.

Інтенсифікація машинобудівного комплексу повин�

на розглядатися в двох аспектах. По�перше, інтенсифі�

кація машинобудівного виробництва всередині машино�

будівного комплексу, тобто випуск передової техніки з

мінімальними витратами живої праці, і, по�друге, інтен�

сифікація в галузях народного господарства, що грун�

тується на базі впровадження новітніх машин, устатку�

вання, приладів і пристроїв, які випускаються машино�

будівниками. Ці напрями інтенсифікації тісно взаємопо�

в'язані і не можуть відбуватися у відриві один від іншо�

го. Первинним, є виробництво машин і устаткування в

машинобудівному комплексі, і від того, як машинобу�

дування справляється з поставленими задачами, зале�

жить ефективність роботи інших галузей народногос�

подарського комплексу в цілому.

Темпи впровадження досягнень науково�технічно�

го прогресу значною мірою залежать від положення

справ всередині машинобудівного комплексу, від того,

як швидко машинобудівники зможуть перейти на випуск

техніки нових поколінь і оснастити ними різні галузі на�

родного господарства.

Оскільки недорогоцінні метали та вироби з них є

наймолодшим сегментом національного валютного рин�

ку, то вони потребують нового ліберального закону

щодо операцій з дорогоцінними металами. В ньому по�

вино бути прописано право на здійснення операцій і ре�

зидентами і нерезидентами за вільними ринковими ціна�

ми та не повиннен обмежуватися експорт та імпорт до�

рогоцінних металів.

Топ�5 лідерів з імпорту товарів в Україні за 2016 рік

займають мінеральні продукти, машини, обладнання та

механізми, електротехнічне обладнання, продукцiя

хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості,

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них та го�

тові харчові продукти (табл. 3).

Місце Найменування товарів 2016 
1 Мінеральні продукти 8495,02 
2 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 7889,37 
3 Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості 5619,51 
4 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 2866,88 
5 Готові харчові продукти 1734,01 

Таблиця 3. Лідери по імпорту товарів в Україні
за 2016 рік (млн дол. США)

Джерело: [7].

Місце Види 2016 
1 Мінеральні продукти

сіль; сірка; землі та каміння 195205,4
руди, шлак і зола 448,32

 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 7851,5 
2 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 

реактори ядерні, котли, машини 4686,14
електричнi машини 3203,23

3 Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
продукти неорганічної хiмiї 305,71
органiчнi хiмiчнi сполуки 544,49
фармацевтична продукція 1606,96
Добрива 822,79

 екстракти дубильні 315,23 
ефiрнi олії 522,33
мило, поверхнево-активні органічні речовини 276,66
бiлковi речовини 95,61

  порох і вибухові речовини 10,15 
 фотографічні або кінематографічні товари 27,75
 різноманітна хімічна продукція 1091,83

4 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
пластмаси, полімерні матеріали 2201,12
каучук, гума 665,76

5 Готові харчові продукти
продукти з м’яса, риби 61,75
цукор і кондитерські вироби з цукру 56,19

 какао та продукти з нього 217,08 
готові продукти із зерна 88,41
продукти переробки овочів 110,81
різні харчові продукти 328,39

 алкогольні i безалкогольні напої та оцет 289,5 
залишки і відходи харчової промисловості 151,65
тютюн і промислові замінники тютюну 430,22

Джерело: [7].

Таблиця 4. Лідери імпортних галузей в Україні
за 2016 рік (млн дол. США)
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Порівнюючи лідерів по експорту та імпорту товарів,

то бачимо, що різниця між імпортом складає 1�2 млн дол.

США. Перше місце посідають мінеральні продукти —

8495,02 млн дол. США, машини, обладнання та механі�

зми, електротехнічне обладнання, займають друге місце

з показником — 7889,37 млн дол. США, третє місце —

продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промис�

ловості — 5619,51 млн дол. США, четверте місце у пол�

імерних матеріалів, пластмаси та виробів з них —

2866,88 млн дол. США, останнє місце дістається гото�

вим харчовим продуктам — 1734,01 млн дол. США. В

таблиці 4 наведені види галузей, які допомогли зайняти

лідерські позиції.

Значну частку для лідерських показників у групі

мінеральних продуктів відіграли товари, як палива міне�

ральні, нафта і продукти її перегонки — 7851,5 млн дол.

США, що у відсотковому показнику становить 92,42 %.

Всі інші види даної групи, не мають ніякого значення. У

групі машини, обладнання та механізми, електротехні�

чне обладнання, реактори ядерні, котли, машини —

4686,14 млн дол. США (59,39 %) та електричні машини

— 3203,22 млн дол. США (40,6%). Трете місце

продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промис�

ловості, де фармацевтична продукція займає левову

частку — 1606,96 млн дол. США (28,59%), а різноман�

ітна хімічна продукція — 1091,83 млн дол. США

(19,43%). Четверте місце зайняли полімерні матеріали,

пластмаси та вироби з них — 2866,88 млн дол. США, де

вагому частку займає пластмаса та полімерні матеріали

— 2201,12 млн дол. США (76,78%). І останнє місце по�

сідає група готових харчових продуктів — 1734,01 млн

дол. США, де тютюн і промислові замінники тютюну

становлять 430,22 млн дол. США (24,81%), різні хар�

чові продукти — 328,39 млн дол. США (18,94%) та ал�

когольні і безалкогольні напої та оцет — 289,53 млн дол.

США (16,7%).

Хімічна промисловість знаходиться у всіх сферах

народного господарства. Машинобудування потребує

пластичних матеріалів, лаків, фарб; сільське господар�

ство — мінеральних добрив, препаратів для боротьби з

шкідниками рослин, кормових добавків (тваринництво);

транспорт — моторного палива, мастильних матеріалів,

синтетичного каучуку. Хімічна і нафтохімічна промис�

ловість стає джерелом сировини для виробництва то�

варів широкого споживання, особливо хімічних воло�

кон і пластмас. Сучасне літакобудування, реактивна тех�

ніка, радіолокація, космічна техніка, ракетобудування

немислимі без використання синтетичних матеріалів і

нових видів синтетичного пального.

На стратегію розвитку виробництв і підприємств

хімічної промисловості впливають багато чинників, обу�

мовлених специфікою виробничих процесів. Найго�

ловніші з них такі: водний чинник, споживчий чинник,

сировинний чинник, паливно�енергетичний чинник,

транспортний чинник, трудовий чинник та екологічний

чинник [6].

Стратегічною метою розвитку галузі в довгостро�

ковій перспективі є — забезпечення потреби ринку кон�

курентоздатної продукції, вимог оборонної, економіч�

ної і екологічної безпеки на основі створення і впровад�

ження ресурсозберігаючих технологій, здатних утриму�

вати позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках в

умовах відкритої економіки. З цих позицій основним

цільовим завданням концепції є формування конкурен�

тоздатної матеріально�технічної бази хімічної індустрії.

Визначені основні напрями структурної перебудо�

ви галузі, її найважливіші цілі і пріоритети. До них у пер�

шу чергу слід віднести такі:

— стимулювання інноваційної і інвестиційної актив�

ності;

— здійснення митно�тарифної політики з метою за�

хисту вітчизняного товаровиробника на внутрішньому і

зовнішньому ринках;

— проведення інвестиційних перетворень для ефек�

тивнішого управління хімічним комплексом України;

— вдосконалення українського законодавства з ме�

тою створення сприятливих умов для розвитку хімічно�

го сектора національної економіки.

Розвиток харчової промисловості значною мірою

залежить від сільського господарства: від нього залежні

не тільки обсяги виробництва готових продовольчих то�

варів, а й їх якість, асортимент та загальна цінова динам�

іка на продовольчому ринку країни. З найважливіших

завдань у створені й розвитку сировинної бази харчової

промисловості є підвищення якості сировини й продукції

сільського господарства. Для формування стратегічно�

го потенціалу харчової промисловості України необхід�

но реалізувати такі стратегічні пріоритети розвитку, як:

— вдосконалення нормативної і законодавчої бази,

що регулює виробництво, зберігання, транспортування,

якість та безпеку продовольчої сировини й харчових

продуктів;

— створення і вдосконалення нормативної бази

продуктів спеціального призначення , особливо дитя�

чого харчування та лікувально�профілактичного й

дієтичного харчування;

— розробка українського законодавства про регу�

лювання біотехнологічних продуктів.

Наша держава імпортує дуже багато нескладних

споживчих товарів, які можна було б виготовляти са�

мим. Тому можна зробити висновок, що Україна не має

нічого спільного з ідеєю самодостатності.

Більшість країн світу імпортує саме ті товари які вона

не може виготовляти чи видобувати самій або ті, що при

виготовлені будуть обходитись значно дорожче, ніж тим

країнам, що виготовляють цю традиційну продукцію.

Якщо проаналізувати нашу державу, то значну частку

ввезених товарів становлять саме ті, які легко можна

виробляти в Україні, за якості й ціни, зіставних з іно�

земними аналогами, але які й досі закуповуємо в країн

зі значно дорожчими, ніж наші, трудовими ресурсами й

нижчим рівнем безробіття.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Підсумовуючи дослідження необхідно зазначити,

що для "запуску" процесів імпортозаміщення слід ком�

плексно задіяти такі заходи першочергового характе�

ру, що враховують галузеву специфіку:

1) в енергетиці — головну увагу слід приділити фор�

муванню альтернативної енергетики та збільшенню

власного видобутку ПЕР;
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2) у харчовій промисловості — пріоритетом імпор�

тозаміщення має бути виробництво харчових продуктів

на основі власної сировини, для чого необхідні: удос�

коналення контролю якості на основі адаптації вітчиз�

няного законодавства до європейських санітарних та

фітосанітарних вимог; сприяння розвитку сільськогос�

подарського виробництва та системи закупівлі і збері�

гання сировини за рахунок дотацій, доплат і субсиду�

вання;

3) у легкій промисловості — пріоритетом імпорто�

заміщення слід вважати сприяння розширенню вироб�

ництва традиційної для України сировини — льону, вов�

ни, хімічних волокон, натуральної шкіри; здійснення

моніторингу ефективності пільг для цієї галузі, зокре�

ма щодо звільнення від ПДВ операцій з імпорту необ�

роблених шкір та звільнення від оподаткування прибут�

ку підприємств легкої промисловості, що не використо�

вують давальницьку сировину;

4) у металургійній промисловості — необхідне по�

силення контролю за виконанням зобов'язань власників

приватизованих заводів щодо будівництва нових про�

катних станів та виробництва дефіцитних видів метало�

продукції;

5) у хімічному та нафтохімічному виробництві —

необхідними є збільшення виробництва пластмас та гу�

мових виробів за рахунок розвитку галузей, що спожи�

вають зазначену продукцію на вітчизняному ринку; за�

лучення інвестицій в фармацевтичну промисловість,

створення спільних підприємств для виробництва вак�

цин та гормональних препаратів;

6) у машинобудуванні — слід розширити викорис�

тання офсетних угод для заміщення імпорту продукції

виробничого призначення, що вимагає вдосконалення

нормативно�правової бази офсетної діяльності у на�

прямі впровадження ефективного контролю офсетних

угод, залучення іноземних інвестицій та забезпечення

цільового використання коштів, розподілу прав на інте�

лектуальну власність.

У регіонах України необхідно реалізувати програмні

заходи щодо імпортозаміщення, орієнтовані на місцеві

потреби; систематизувати інформацію щодо зарубіж�

ного і внутрішнього імпорту; провести маркетинг попи�

ту на регіональну промислову продукцію. Слід спряму�

вати роботу регіональних центрів інвестицій та розвит�

ку і ради інвесторів на формування інвестиційного по�

тенціалу політики імпортозаміщення.
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