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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація глобального простору, незважаю�

чи на посилення тенденції до синхронізації економічних

циклів, відображає специфіку відтворювальних про�

цесів як окремих країн, так і їх об'єднань. Сучасна гло�

бальна криза лише посилила ці тенденції, поставивши

на порядок денний проблему дивергенції глобального

розвитку. Очевидно, що після тривалого періоду деін�

дустріалізації в Україні не просто актуальною, а вкрай

необхідним стає відновлення технологічного потенціа�

лу та модернізації промисловості на новому базисі. Для

прискорення виходу з кризи в Україні необхідно також

якомога швидше покращити доступ і до пільгового кре�

дитування шляхом диверсифікації каналів отримання як

короткострокової, так і довгострокової ліквідності. З

метою забезпечення довгострокової ліквідності важли�

во розпочати здійснення цільового рефінансування

інфраструктурного та інноваційного будівництва, інсти�

тутів розвитку, малого підприємництва, імпортозамі�

щення, інвестиційних проектів під розвиток промисло�
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У статті з'ясовано, що забезпечення динамічного розвитку національної промисловості є необхідною
умовою конкурентоспроможності національних економік за умов глобалізації. Розкрито необхідність
здійснення неоіндустріалізації та визначено основні напрями активізації цих процесів в Україні.

Зроблено акцент на необхідності формування нової промислової політики, заснованої на поєднанні
активної ролі держави та ринкових механізмів. Визначено нові підходи до регулювання процесів індустр#
іалізації. Підкреслено, що найперспективнішими видами діяльності, що спроможні відновити національ#
ний індустріальний потенціал України на новому рівні є промислове виробництво, поновлювані джерела
енергії, комунікаційно#сервісні, технологічні та інноваційні центри.

На основі проведеного аналізу здійснено спробу окреслити макроекономічні проблеми, а також виз#
начити найбільш ефективні інструменти та механізми державного впливу на розвиток національного про#
мислового комплексу України.

The article establishes that ensuring dynamic development of the national industry is a necessary condition
for the competitiveness of national economies in the context of globalization. The need to implement
neoindustrialization policy is disclosed and the main directions for activating this process in Ukraine is determined.

The emphasis is placed on the need to formulate a new industrial policy based on a combination of an active
role of state and market mechanisms. New approaches to regulating the processes of industrialization are
defined. It is also stressed that industrial production, renewable energy sources, communication and service,
technological and innovation centers are the most promising activities that are capable of restoring Ukraine's
national industrial potential at a new level.

On the basis of this analysis, an attempt is made to outline macroeconomic problems, as well as to identify
the most effective instruments and mechanisms of state influence on the development of Ukraine's national
industrial complex.
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вих видів діяльності, що орієнтовані на випуски кінце�

вої продукції з високою доданою вартістю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень у сфері фор�

мування та реалізації політики держави, спрямованої на

активізацію процесів неоіндустріалізації національної

економіки, чільне місце посідають праці таких вітчиз�

няних та зарубіжних вчених, як Є. Вовк, В. Геєць, О. Го�

ліченко, Й. Голслах, А. Гриценко, Б. Данилишин, Т. Єфи�

менко, А. Жаліло, Н. Кравчук, П. Куцик, З. Луцишин, О. Мі�

няйло, П. Покритан, В. Черковець, І. Шовкун, І. Штулер та

ін. При цьому питання трансформації функцій стимулю�

вання процесів неоіндустріалізації економіки України по�

требують подальших грунтовних наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття перспектив формуван�

ня політики держави, спрямованої на стимулювання
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процесів неоіндустріалізації національної економі�

ки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Активізація інвестиційної діяльності, зростання об�

сягів інвестицій з усіх можливих джерел та їх ефектив�

не використання є передумовою сталого розвитку еко�

номіки України. Українська економіка входить у світо�

вий ринок із виробничими потужностями, які підляга�

ють заміні в умовах глобальної конкуренції. При незнач�

них темпах оновлення основного капіталу неможливо

конкурувати на світових ринках. Як наслідок, вітчизня�

на продукція стає дедалі менш конкурентоспроможною,

а в експорті зростає питома вага мінеральної сировини

та продукції з низькою доданою вартістю.

Визначальні завдання державної економічної по�

літики наведено на рисунку 1. Виконати ці завдання

можна за умови широкого розвитку вільного підприєм�

ництва, що потребує відповідної законодавчої бази.

Держава ре�гулює грошовий обіг, забезпечує стійкість

національної валюти, регулює взаємовідносини між

підприємцями і найманими працівниками і гарантує без�

пеку національної економіки. Перелічені об'єкти охоп�

люють макроекономічні процеси, окремі галузі, тери�

торіальні комплекси і відносини між суб'єктами. У ціло�

му державна економічна політика повинна здійснюва�

тися у контексті певних цілей (рис. 2).

Аналіз тенденцій структурних перетворень еконо�

міки свідчить, що неможливо обійтись без всебічно об�

грунтованих інвестицій у пріоритетні галузі [13, с. 57—

59]. Одним із основних факторів сталого економічного

розвитку й конкурентоспроможності економіки має ста�

ти прискорений розвиток науки, зміцнення та ефектив�

не використання науково�технічного потенціалу. Необ�

хідним механізмом, що забезпечує інноваційні процеси

інвестиційними ресурсами, є державна підтримка вен�

чурного фінансування [9, с. 14—17].

Зарубіжний досвід господарювання показує, що в

країнах з розвиненими ринковими відносинами венчур�

не підприємництво відіграє активну роль у задоволенні

потреб основної маси населення в новій продукції, підви�

щенні науково�технічного рівня виробництва, створює

конкурентне середовище в сфері науки і наукового об�

слуговування. Проведений аналіз дає змогу дійти вис�

новку про те, що провадивши технологію 3G у країні,

телекомунікаційні оператори України фактично завер�

шили революцію в якості послуг зв'язку. Абоненти мо�

жуть користуватися послугами, які раніше були

доступні для них тільки за умови підключення

до провідного Інтернету. Четверте покоління

мобільного зв'язку є еволюційним розвитком

попереднього, але при цьому по�справжньому

революційний прорив може забезпечити 5G, що

є найбільш сучасним стандартом зв'язку. Доступ

до технологій п'ятого покоління дозволить от�

римувати в Україні послуги найбільш сучасного

стандарту зв'язку. Виступаючи на Форумі з циф�

рової економіки, комісар ЄС з питань цифрової

економіки суспільства Г. Еттінгер висловив дум�

ку, що Україна повинна запровадити стандарт

5G до 2020 р. країні перейти до загальних стан�

дартів ЄС та подолати технологічний розрив. Ре�

алізація таких технологічних інновацій у масштабах усієї

країни є складовою національної стратегії економічної

безпеки [14, с. 9].

Цілком очевидно, що внаслідок значної тінізації

української економіки їй не уникнути існуючих дисба�

лансів. До того ж, спираючись на ліберальні рецепти,

важко досягнути встановлення нової рівноваги, що дала

б імпульс економічному зростанню. Особливості украї�

нського економічного середовища з викривленими

принципами співіснування, що штучно підтримуються

інститутами влади, які намагаються вилучити суспільні

ресурси, нівелює можливість використання різних видів

економічної політики держави [15, с. 135—137].

Досить конструктивним є прагматичний підхід, від�

повідно до якого цілі економічної політики держави по�

лягають у створенні та підтриманні умов стабільності

функціонування національного господарства. Такий

підхід отримав назву стабілізаційної політики, він най�

більш характерний для ситуації кризи, коли насамперед

слід подолати стихійні процеси, досягти керованості,

запобігти подальшому погіршенню стану справ. В Ук�

раїні досягнення цілей стабілізації важливе для встанов�

лення стану рівноваги, запобігання некерованому вихо�

ду параметрів економіки за допустимі межі. Аналіз ста�

білізаційної політики протягом останніх років показує,

що вона є результатом комбінації різних підходів, які

доволі часто несумісні між собою [1, с. 49—51].

Відповідно до кейнсіанської концепції макроеконо�

мічної політики пріоритетними є повна зайнятість, ста�

білізація економічного циклу, сталі темпи економічно�

го зростання. Відновлення економічного зростання не

лише щодо кількісних показників, але й якісних пере�

творень у структурі економіки, яка уможливить реалі�

зацію державою її інвестиційної функції, покращення

інвестиційного клімату і створення нових робочих місць

[6, с. 14—17].

Головними цілями неоліберальної економічної полі�

тики є забезпечення державою умов для економічної

свободи всім суб'єктам господарювання, недопущення

формування монополії, децентралізація економічної

влади, державний захист і підтримка конкурентного

середовища, регулювання соціальних процесів. Відпо�

відно до монетаристської концепції макроекономічної

політики, зусилля мають концентруватися на реалізації

антиінфляційних цілей економічної політики, регулю�

ванні обсягу грошової маси, відокремленні бюджетної

та грошово�кредитної політики. Важливою позицією є

Основні завдання державної економічної політики 

забезпечення високого рівня зайнятості населення 

сприяння стабільним темпам зростання ВВП та високій його 
ефективності 

підтримання стабільного рівня цін 

перерозподіл доходів на користь найменш захищених груп населення 

підтримання стабільного курсу національної грошової одиниці 

Рис. 1. Основні завдання державної
економічної політики

Джерело: систематизовано автором на основі [11, с. 136—139].
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здійснення контролю за темпом зростання пропозиції

грошей, який має відповідати темпам економічного зро�

стання й очікуваній інфляції [6, с. 5—10].

Розвинені країни вдало маніпулювали періодами

адаптації протекціонізму та лібералізації з тим, аби

збільшити конкурентоспроможність власних економік,

водночас чинячи опір лібералізації там, де це негатив�

но впливало б на їхні економічні інтереси. Професор

міжнародної політики у Вільному університеті Брюссе�

ля Й. Голслах вказує на те, що всі країни на початку інду�

стріалізації застосовували політику активного держав�

ного втручання в економіку з метою концентрації ре�

сурсів для розбудови національної промисловості та

економіки у цілому, вдалому балансуванню між взає�

модією із глобальною економікою та дуже ретельним

державним управлінням [3].

В Україні є чимало прикладів, коли національні суб�

'єкти господарювання випускають конкурентоспро�

можні товари, спроможні займати ринки розвинених

країн світу. Так, наприклад, конкурентну на світовому

ринку продукцію ТОВ "Укршпон" належно вже оцінили

вітчизняні виробники меблів, дверей та покриття для

підлоги, а також постійні партнери підприємства з Бол�

гарії, Польщі, Литви, Бельгії, Німеччини, Греції, Іспанії

та Італії. Не випадково компанія вважається нині одним

із провідних виробників шпону у країнах СНД. За рік це

понад 15 мільйонів квадратних метрів високоякісної

продукції, 95% якої йде на експорт [8].

Так, наприклад, двадцять років тому шпоновими

лідерами в Європі були Іспанія та Німеччина. Нині Ук�

раїна потіснила їх з першого місця і найближчим часом

навряд чи поступиться їм, оскільки у нас потужно за�

працював не один, як у 1990�х, завод з виробництва

струганого шпону, а десять. Вони мають змогу сто�

відсотково переробляти вітчизняну сировину, яку рані�

ше експортували. Якщо мораторій на експорт дереви�

ни скасують, то майже 30% працівників деревооброб�

них підприємств втратять роботу, а потенційні інвесто�

ри відмовляться від планів щодо України.

Схожа ситуація вже спостерігалася в Європі, коли у

80�х рр. ХХ ст. шпон випускала Іспанія. Так, зокрема,

лише у Валенсії працювало сорок заводів, які закупо�

вували сировину в африканських країнах. Щойно краї�

ни Африки почали більш стрімко розвиватися, як зап�

ровадили мораторій на експорт необробленої дереви�

ни і перестав постачати ліс Іспанії, за�

явивши, що користуватися афри�

канською сировиною відтепер іно�

земці можуть в Африці, побудувавши

тут заводи. Натомість у Валенсії за�

лишилося тільки два таких заводи. В

Україні, яка до введення мораторію

на експорт деревини постачала в

Європу майже 4 млн кубометрів, є

прагнення заробити на продажу си�

ровини за кордон. Румунія ще у 90 рр.

ХХ ст. заборонила вивозити власний

кругляк, а з 1 січня 2017 р. — взагалі

проводити будь�які вирубки в лісах

[8].

Імперативність завдання приско�

рення економічного зростання для

України, яка ще більше нарощує відставання від трендів

глобальної економіки, є настільки очевидною, що прак�

тично не викликає сумнівів у прихильників усіх економ�

ічних шкіл і течій [5; 7—11]. Для створення "економіки

зростання", що одночасно потребує макроекономічної

стабільності, динамічного зростання та структурної мо�

дернізації, необхідний вплив на реалізацію цього зав�

дання з боку усіх сегментів економічної політики.

Діяльність Національного банку України як одного з

найвпливовіших суб'єктів вітчизняної економічної пол�

ітики не може перебувати осторонь цього завдання [7].

Однак, враховуючи згадану вище ієрархію цілей,

украй важливо визначитися із макроекономічним ефек�

том політики інфляційного таргетування. Оскільки Ос�

новними засадами визначено, що НБУ досягатиме вста�

новленої цілі щодо інфляції насамперед шляхом кори�

гування ключової процентної ставки — за операціями

регулювання ліквідності, які мають найбільший вплив на

стан грошово�кредитного ринку, цей ефект визначати�

меться чутливістю грошово�кредитної системи до

відсоткових важелів управління, а національної еконо�

міки загалом — до регуляторних сигналів, що надхо�

дять з боку процентних інструментів. Між тим у цій сфері

в Україні склалася низка особливостей, які не можна

не враховувати [10, с. 31—38].

Економіці України притаманний значний рівень де�

монетизації — дефіцит грошей, необхідних для обслу�

говування господарського обороту. Тому кредити час�

то беруться не як засіб розвитку, а як спосіб фінансу�

вання обігових коштів. Отже, між підвищенням процен�

тної ставки та зменшенням попиту на кредити — знач�

ний проміжок, у межах якого подорожчання кредиту

транслюється на ціну товару. Вартість кредитів значною

мірою визначається структурними ризиками позичаль�

ників.

Інфляція в Україні має значний структурний вимір,

зумовлений високою витратністю виробництв, монопо�

лізацією ринків, імпортом інфляції через значну частку

імпортних сировини та комплектуючих тощо. Тому зни�

ження інфляції до запланованого на поточний рік зна�

чення потребуватиме від Нацбанку активних обмежень

грошової пропозиції, що блокуватиме інвестування у

структурні зміни, гальмуватиме зростання, відтак, за�

морожуватиме стагнаційний статус української еконо�

міки [7].

Рис. 2. Формування системи цілей державної економічної
політики

Джерело: систематизовано автором на основі: [4, с. 99—104].

Глобальна мета 

Генеральні цілі 

Стратегічні цілі 

Високий рівень добробуту 

Економічне зростання. 
Політична та соціальна стабільність. 
Макроекономічна збалансованість. 
Зовнішня та внутрішня безпека. 
Соціальна орієнтованість економіки

Темпи економічного розвитку. 
Рівень зайнятості населення. 
Стабільність цін та стійкість національної валюти. 
Соціальна забезпеченість та підтримка 
недостатньо захищених верств населення. 
Пріоритетні цілі структурного характеру. 
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Понад чверть грошової маси представлено готів�

кою, причому значна частина цієї готівки — це кошти,

що перебувають у вигляді пасивних заощаджень че�

рез велику недовіру до банків, або кошти, що обслу�

говують тіньовий сектор економіки. На ці складові про�

центна політика не здійснює жодного впливу, хоча вони

мають проінфляційний вплив, а саме перша — як по�

тенційний "інфляційний навіс", а друга — як безпосе�

редній учасник грошового обороту. Вплив процентно�

го регулювання на інфляційні показники в Україні є

доволі непевним. Так, зростання інфляції у 2014—2015

рр. відбувалося на тлі значного зменшення як спожив�

чого кредитування, так і кредитування юридичних осіб

за високих процентних ставок, а зростання інвестицій

у 2016 р. хоч і відбувалося паралельно зі здешевлен�

ням кредитування, проте супроводжувалося майже

нульовим приростом кредитування та зниженням час�

тки банківських кредитів серед джерел фінансування

інвестицій [7].

У середньостроковій перспективі відновлення і

зростання економіки відбуватимуться на основі про�

ведення глибоких структурних трансформацій та де�

регуляції. Передбачено залучення внутрішніх та іно�

земних інвестицій, зміцнення управлінського потен�

ціалу та організаційних структур державних підпри�

ємств. Варто зазначити, що недосконалість спожив�

чого ринку (монополізація, складність доступу вироб�

ників до роздрібної мережі, слабкість оптової логі�

стики тощо) суттєво деформує динаміку споживчих

цін.

Водночас девальвація генеруватиме інфляційні очі�

кування, які знову доведеться усувати подальшими мо�

нетарними обмеженнями. Збільшення попиту на інвес�

тиційний імпорт можливе у разі пом'якшення процент�

ної політики та при відмові від валютно�курсового ре�

гулювання може породити надмірні девальваційні очі�

кування, які трансформуватимуться у підвищення

інфляції. Тоді ймовірним є підняття процентних ставок,

яке спроможне припинити зростання капітальних інве�

стицій [12, с. 102—108].

Ймовірне посилення інфляційних ризиків спонука�

тиме НБУ до додаткових монетарних обмежень, які

обмежуватимуть доступ до кредитних ресурсів для інве�

стування. Обмежена реакція економіки на підвищення

попиту закріплюватиме тенденцію збільшення дефіци�

ту зовнішньої торгівлі в міру відновлення економічного

зростання, породжуючи додаткові девальваційні ризи�

ки [7].

Очевидною є низка суперечливих впливів, які свід�

чать про значний ризик утворення політикою інфляцій�

ного таргетування своєрідної "депресивної спіралі", яка

циклічно посилюватиме гальмівний вплив грошово�кре�

дитної політики на економічну динаміку. Проте компен�

сувати ризики та відвести Нацбанку активну роль у сти�

мулюванні процесів неоіндустріалізації цілком можли�

во. Ймовірний вихід полягає у розробці системи струк�

турно�інституційних змін, які мають посилити регульо�

ваність економіки України грошово�кредитними інстру�

ментами та забезпечити сумісність цих засобів з цілями

економічного зростання. Для цього Національний банк

та уряд повинні тісно співпрацювати, координуючи свої

дії [16, с. 51—58].

Інструментами стимулювання процесів неоіндуст�

ріалізації могли б бути диференційовані механізми ре�

фінансування комерційних банків, визначення їхньої

бази оподаткування податком на прибуток залежно від

структури кредитного портфеля, надання державних га�

рантій і страхування для інвестиційних кредитів цих

банків, програми довгострокового кредитування інди�

відуальних інвестицій, у тому числі в підвищення енер�

гетичної ефективності житла, освіту, житлове будівниц�

тво тощо. Доцільним є також виокремлення спеціалізо�

ваних банків, кредити яких мають певну цільову спря�

мованість.

Насамперед йдеться про створення мережі спеціа�

лізованих фінансових установ (експортного, іпотечно�

го, інвестиційного, інноваційного, мікрокредитування,

кредитування регіонального та муніципального розвит�

ку тощо) із застосуванням щодо них диференційованих

регуляторних вимог, які враховують особливості об'єк�

тів кредитування. У співпраці Міністерства фінансів і

Національного банку необхідно утворити Державний

банк розвитку та Державний фонд регіонального роз�

витку. При цьому потрібна технічна допомога з боку

Євросоюзу щодо впровадження досвіду банків, що

створюються на європейському просторі відповідно до

принципів захисту конкуренції [16, с. 67—68].

Необхідно здійснювати також й координацію зусиль

антиінфляційної політики та курсової стабілізації між

НБУ та Кабінетом міністрів. На уряд має бути покладе�

но сприяння розбудові складових, які відграватимуть

антиінфляційну роль. Йдеться про розвиток оптової

логістики, роздрібної торговельної мережі, поширення

й рівний доступ до маркетингової інформації, удоско�

налення інструментів виявлення антиконкурентної по�

ведінки, контролю над економічною обгрунтованістю

тарифів у сферах природних монополій, державне інве�

стування в проекти енергозбереження, які спроможні

знизити собівартість тарифів. Послаблення на цій основі

чутливості ринків до інфляціогенних чинників дасть змо�

гу Нацбанку вільніше пом'якшувати грошово�кредитну

політику й зосередитися на цілях сприяння орієнтації

банківської системи на підтримку процесів неоіндуст�

ріалізації [7].

Слід також звернути увагу й на узгодження з уря�

дом регуляторних вимог щодо діяльності державних

банків з посиленням їхніх стратегічних функцій. Залу�

чення цих банків до фінансування першочергових цілей

розвитку не лише не посилить ризиків для їхніх капіталів,

а й підвищить прибутковість у середньо� та довгостро�

ковій перспективі. Необхідно також започаткувати

діяльність експортно�кредитного агентства для забез�

печення пільгових умов гарантування, страхування і кре�

дитування експорту; мережі індустріальних парків —

для заохочення інвестицій через надання належних умов

розвитку національного виробничо�експортного потен�

ціалу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація державної політики нео�

індустріалізації має виходити із критеріїв пріоритет�

ності експортного потенціалу галузі, перспектив попи�

ту на продукцію галузі на внутрішньому ринку, досяг�

нення вищої індустріальної стадії розвитку, мінімізації
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залежності від імпорту сировини, енергії та мінімізації

ресурсомісткості виробництва, мінімізації дефіциту

торговельного балансу країни, розв'язання проблем

зайнятості населення тощо. Подальшого наукового

аналізу потребують питання визначення пріоритетних

напрямів розвитку економіки держави та реалізації

комплексу заходів у межах активної структурної пол�

ітики.
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