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РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ І ПРІОРИТЕТИ
ПОЛІТИКИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ У СТРАТЕГІЇ

ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Програма економічних реформ на
2010-2014 рр. визначила новий курс розвитку
країни, поставивши амбітні цілі і завдання
щодо реформування її соціальної і
виробничої сфери, підвищення ефективності
національного господарства в цілому [1].

Проте останні тенденції розвитку
світової економіки у другому півріччі 2010
р., зокрема поява ознак нової хвилі світової
фінансово-економічної кризи, ставлять під
загрозу виконання Україною намічених
завдань реформування. Наша держава,
враховуючи її тісну інтеграцію у світову
економіку і повну залежність внутрішнього
виробництва і стану бюджетної сфери від
динаміки світової кон’юнктури, може
зазнати серйозної дестабілізації внутрішньої
ситуації й загострення соціальних проблем
внаслідок зниження на світових ринках
попиту на український промисловий експорт,
відповідного скорочення виробництва,
зменшення бюджетних надходжень і
зростання безробіття.

Ураховуючи ці обставини, означений
курс реформ потребує уточнення акцентів
задля зменшення вразливості та залежності
країни від негараздів світової економічної
системи. Ця корекція насамперед стосується
сфери промисловості, зокрема державних
пріоритетів та напрямів промислової
політики й відповідної державної підтримки
тих чи інших галузей. Визначення таких
напрямів і стало метою цієї статті.

Слід мати на увазі, що від стану та
рівня розвитку реального сектору, в першу
чергу промисловості, залежить успіх
реалізації закладених у Програмі соціальних
ініціатив у медичній, пенсійній, освітній
сферах, а також реалістичність пропонованих
змін у фінансовій, податковій та бюджетній

системі. Суть пропонованих владою
соціальних ініціатив полягає у перенесенні
основного тягаря соціальних витрат з
держави на самих громадян, що цілком
узгоджується з практикою розвинених країн.
Проте, ураховуючи низький рівень статків
переважної більшості українських громадян,
ці реформи неодмінно призведуть до
загострення соціального невдоволення та
бідності. Успіх соціальних реформ
визначатиметься насамперед відповідними
прогресивними змінами у промисловому
виробництві, його докорінній технологічній
модернізації, що повинна мати за мету
кардинальне підвищення продуктивності
праці й відповідно доходів населення.

У Програмі базовими для
реформування визначено лише три галузі
промисловості – електроенергетика, вугільна
та нафтогазова промисловість – та дві галузі
інфраструктури – житлово-комунальне
господарство й транспортна інфраструктура
[1, 57-75]. Необхідність розв’язання проблем
у названих галузях не викликає сумніву,
оскільки їх невирішеність негативно
позначається на всій економіці. Основним
лейтмотивом пропонованих реформ у цих
галузях є заходи, спрямовані на ліквідацію
збитковості шляхом організаційної
реструктуризації (у тому числі ліквідації
безперспективних об’єктів), підвищення
тарифів до економічно обґрунтованого рівня,
скасування пільг населенню та
підприємствам за оплату продукції та послуг,
що надаються галузями, приватизації
об’єктів задля залучення приватних
інвестицій (у тому числі іноземних),
технічної модернізації основних засобів.

Проте, на наш погляд, приділення
основної увагу влади лише названим галузям
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не дозволить кардинально змінити ситуацію
в цілому у промисловості та зупинити тен-
денцію її деградації. Виділені пріоритети і
завдання дозволять вирішити лише
короткострокові задачі фінансової санації
цих секторів. Вони не закладають підвалин
для формування позитивних довгострокових
трендів розвитку промисловості, зокрема
нового прогресивного структурного і
технологічного устрою галузі, який дасть
можливість розірвати «порочне коло»
низької дохідності та відсталості, а також
здійснити намічені реформи у соціальній та
пенсійній сфері. Не знайшли відображення у
Програмі заходи щодо розв’язання проблем,
які накопичувались у промисловому секторі
з часу проголошення незалежності й
зумовили теперішню кризову ситуацію в
галузі. Серед таких проблем слід відзначити:

невідповідність загального тренду
розвитку галузі напрямам розвитку світової
промисловості у структурно-виробничому і
технологічному плані і як наслідок
наростання розриву між Україною та
передовими країнами за рівнем
промислового виробництва і технологічного
розвитку;

структурна та організаційна деградація
виробництва з посиленням його експортно-
сировинної орієнтації та відповідно
залежності від зовнішньої кон’юнктури;
закріплення неприйнятної для України
сировинної моноспеціалізації у світовому
розподілі праці;

нерозвиненість і прогресуючий занепад
галузей переробки, в тому числі
високотехнологічних та фондостворюючих,
для внутрішнього споживчого ринку, ринку
продукції інвестиційного призначення для
потреб технічного переоснащення
виробництва, ринку продукції для створення,
будівництва та експлуатації об’єктів усіх
видів інфраструктури;

висока зношеність основних засобів та
інноваційно-інвестиційна непривабливість
галузі; гострий дефіцит інвестиційних
ресурсів суб’єктів промисловості, що
утворюються як за рахунок власних коштів,
так і за рахунок внутрішніх запозичених та
залучених ресурсів; відстороненість
фінансового сектору від обслуговування

довгострокових інвестиційних потреб
виробництва;

наростаюче технологічне спрощення та
примітивізація виробництва з поширенням
технологій виготовлення продукції шляхом
складання з готових іноземних
комплектуючих; внутрішня незамкненість
технологічних циклів виробництва, низька
глибина переробки проміжної продукції і
малий ланцюг створення нової доданої
вартості всередині країни;

розширення депресивних промислових
територій, на яких розташовані
підприємства, що припинили свою діяльність
внаслідок структурного перевиробництва;
випереджаюче зростання соціального
напруження та безробіття на цих територіях
порівняно з іншими регіонами;

низька якість державного управління
промисловістю, розпорошеність управління
між численними відомствами;
неефективність використовуваного
регуляторного та стимулюючого
інструментарію впливу на виробництво;
невідповідність цілей і програмних завдань
реальним потребам галузі; відсутність
стратегічних підходів до планування і
управління розвитком галузі; неузгодженість
державної промислової політики з іншими
видами економічної політики; існування фак-
тора суттєвого лобістського впливу та
рентоорієнтованої поведінки держапарату
при ухваленні господарських рішень;

зростання масштабів техногенного
забруднення НС внаслідок промислової
діяльності та відсутності потужностей з
переробки й утилізації як промислових так і
побутових відходів тощо1.

Невирішеність перелічених проблем
створює суттєві загрози і ризики для
функціонування галузі та економіки в
цілому. Серед них:

втрата українськими виробниками
зовнішніх ринків внаслідок: по-перше, зміни
кон’юнктури і появи нових «заміщуючих»
товарів як результату науково-технічного
прогресу2; по-друге, зниження цінової

1 Більш детально проблеми вітчизняної промис-
ловості висвітлено у роботах [2, 3].
2 Зокрема, у виробництві складних технічних ви-
робів метал усе частіше замінюється більш міц-



конкурентоспроможності українських
товарів унаслідок зростання цін на
імпортовані енергоресурси;

неспроможність швидкої
переорієнтації експортного виробництва на
потреби внутрішнього споживчого ринку
через: незатребуваність вітчизняної
(сировинної) продукції внутрішнім ринком у
тих обсягах, що виробляється на експорт;
високу ціну («бар’єр») входження на
(«несировинні») ринки й дефіцит фінансових
ресурсів; домінування на споживчому ринку
промислових товарів іноземних виробників;
нерозвиненість внутрішнього споживання
внаслідок низьких доходів населення;

руйнація власного інноваційно-техно-
логічного потенціалу внаслідок його неза-
требуваності сировинним виробництвом;
зовнішня технологічна залежність;
деградація трудових ресурсів з відповідними
негативними демографічними наслідками;

перехід промислового виробництва у
власність іноземних транснаціональних
компаній та його підпорядкування
обслуговуванню інтересів іноземних країн
внаслідок поширення явища перенесення
виробництва із країн Заходу у менш
розвинені країни Сходу із дешевшими
трудовими ресурсами; ускладнення
проведення Україною власної незалежної
економічної та соціальної політики (у тому
числі політики доходів) відповідно до
національних інтересів;

різке скорочення бюджетних надход-
жень при одночасному зростанні безробіття
у промисловому секторі та в економіці в
цілому; загострення соціального
невдоволення, висока ймовірність
виникнення масштабних соціальних
конфліктів;

загострення екологічної ситуації,
наростання техногенного навантаження на
довкілля.

Розвиток промисловості і промислова
політика держави мають бути спрямовані на
розв’язання перелічених вище проблем,

ними і стійкими до атмосферних фізичних і хіміч-
них впливів конструкційними та композитними
матеріалами (літакобудування, автомобілебуду-
вання) і керамікою (станкобудування, виробницт-
во двигунів).

вирішення соціальних, технологічно-
модернізаційних, відтворювальних,
інфраструктурних, безпекових, екологічних
завдань розбудови країни, а також
досягнення задекларованих Україною Цілей
розвитку тисячоліття шляхом створення під
виконання цих завдань відповідного
технологічно-виробничого базису. Серед
таких завдань:

забезпечення ефективності виконання
соціальних ініціатив влади шляхом суттєвого
зростання доходів населення через
збільшення тієї частки доходів, що
утворюється у промисловості, внаслідок
кардинального підвищення продуктивності
праці в галузі за рахунок технологічного,
структурного, кваліфікаційно-освітнього
факторів;

мінімізація зовнішньої вразливості та
нестійкості господарської системи країни,
утворених внаслідок залежності економіки, з
одного боку, від імпорту енергоресурсів та
цін на них, з іншого – від суттєвих коливань
попиту на світових ринках на вітчизняний
монопродуктовий експорт;

технологічна модернізація
вітчизняного виробництва та інфраструктури
переважно за рахунок відновлення чи
започаткування випуску власної продукції
інвестиційного та інфраструктурного
призначення;

суттєве розширення виробництва
готової продукції для внутрішнього
споживчого ринку, в тому числі виробництва
складної технічної продукції, виробів
медичного призначення та ліків, орієнтація
на завоювання домінуючих позицій
вітчизняного виробника на внутрішньому
споживчому ринку;

покладення на промисловість функції
техніко-виробничого забезпечення реалізації
пріоритетних національних проектів,
ініційованих Президентом України, зокрема
у сфері охорони здоров’я, житловій сфері;

забезпечення продовольчої безпеки
країни, використання переваг природно-клі-
матичних умов України для завоювання
лідерства на світовому продовольчому ринку
в умовах глобальних кліматичних змін
шляхом розширення і модернізації галузей
промислової переробки



сільськогосподарської продукції, переважної
орієнтації на виробництво для експорту та
внутрішнього ринку готових до вживання
харчових продуктів глибокої переробки;

забезпечення воєнної безпеки та
усунення потенційних зовнішніх загроз
військових конфліктів і тероризму через
відродження вітчизняного ВПК і запуск у
виробництво новітніх зразків військової
техніки і озброєння; утилізація застарілої
техніки та боєприпасів, вирішення
соціальних питань військовослужбовців;

забезпечення енергетичної безпеки
через модернізацію і розширення мережі
енергогенеруючих підприємств традиційної
та альтернативної енергетики за рахунок
виробництва власного енергетичного
обладнання та устаткування;

забезпечення екологічної безпеки та
сталого розвитку довкілля, ліквідація
наслідків техногенних катастроф через
створення потужностей з переробки та
утилізації промислових та побутових
відходів, очистки водоймищ.

Виконання перелічених завдань із
пріоритетним залученням для цього
вітчизняної промисловості стане основою
для диверсифікації промислового
виробництва України, його прогресивного
переструктурування і оновлення. В основу
стратегії змін для більшості традиційних
галузей промисловості має бути покладена
модель наздоганяючої модернізації, яка
успішно себе зарекомендувала в ряді країн,
що розвиваються. При цьому диверсифікація
та орієнтація виробництва на ємкий
внутрішній ринок і вирішення внутрішніх
проблем дозволять уникнути окремих
недоліків цієї моделі, що спостерігалися в
названих країнах, зокрема пов’язаних із їх
експортною моноспеціалізацією та
недорозвиненістю внутрішнього спо-
живання. Стратегія наздоганяючої
модернізації є найбільш прийнятним
варіантом для розвитку економіки України в
даний час, її результати легко прогнозовані,
оскільки орієнтиром виступатимуть уже

отримані здобутки інших більш розвинених
країн1.

Для розвитку окремих галузей
промисловості, які мають піонерні
інноваційні розробки, що перевершують
світові аналоги, зокрема авіаційної та
ракетно-космічної промисловості, варто
використати стратегію науково-
технологічного прориву. «Проривна»
стратегія також може бути застосована й для
формування паростків нових галузей,
поширення яких очікується у довгостроковій
перспективі й основу яких становитимуть
нано- та біотехнології.

В основу реалізації модернізаційної
стратегії слід покласти тактику виваженого
гнучкого протекціонізму та
імпортозаміщення. Обидві складові мають
бути тісно взаємопов’язані.
Протекціоністська політика має
застосовуватися до секторів та галузей
промисловості, зорієнтованих на розширення
імпортозаміщуючого виробництва для
внутрішнього споживчого ринку та на
несировинний експорт. Це дасть можливість,
з одного боку, захистити внутрішній ринок
від неконтрольованого (підчас
демпінгуючого та нелегального2) імпорту,
що чинить значний конкурентний тиск на
вітчизняних суб’єктів, звужуючи тим самим
їх ресурсну базу для довгострокових
інвестицій, а з іншого – дозволить суттєво
розширити ємкість ринку на користь
власного виробництва за рахунок зменшення
його імпортної складової.

Серед основних заходів політики
протекціонізму, які варто застосувати до
згаданих секторів, слід відзначити:

тарифний захист у межах,
передбачених умовами СОТ3, за рахунок

1 Провідні науковці також схиляються до вибору
саме цієї стратегії для пострадянських країн.
Аргументи на її користь більш детально див. у
роботі [4].
2 Наприклад, за оцінками експертів, на внутріш-
ньому ринку України близько 70% товарів легкої
промисловості іноземного виробництва ввезено
нелегально [5].
3 Про можливі механізми захисту внутрішнього
ринку в рамках СОТ див. у роботі [6].



суттєвого збільшення ставок ввізного мита
на готові товари та вироби, що можуть
вироблятися в Україні, при одночасному
застосуванні нульових митних ставок на
імпорт комплектуючих, інвестиційних
товарів (високотехнологічного обладнання)
та сировини. З часом імпорт товарів
інвестиційного призначення (окрім
сировини) має бути також замінений на
власне виробництво за рахунок придбання за
кордоном відповідних ліцензій і технологій
при сприянні і фінансовій підтримці
держави, що становитиме основу для
замикання технологічних циклів
виробництва в середині країни та зменшення
зовнішньої технологічної залежності;

митний захист за рахунок
удосконалення митних процедур
ідентифікації та оцінки товарів, ліквідації
правових прогалин та нелегальних каналів
для їх контрабандного ввезення;

технічний захист за рахунок
підвищення вимог до технічних
характеристик імпортованих товарів на
предмет їх відповідності міжнародним
стандартам якості та безпеки експлуатації,
підвищення внутрішніх санітарних норм
щодо обмеження місткості у матеріалах, з
яких виготовлені імпортовані товари,
речовин шкідливих для здоров’я людей та
навколишнього середовища;

повна або часткова компенсація
державою «ціни входження» суб’єктів на
ринок, зокрема на організацію
імпортозаміщуючого виробництва,
організацію суміжних виробництв для
замикання технологічних циклів, придбання
іноземних ліцензій і технологій, витрат на
підготовку та підвищення кваліфікації
кадрів, на власні НДДКР суб’єктів, мар-
кетинговий супровід виробництва, розвиток
центрів промислового дизайну, трансферу
технологій тощо;

стимулювання імпортозаміщуючого ви-
робництва засобами податкової та кредитної
політики (податкові пільги, державне
гарантування повернення суб’єктами
кредитів комерційних банків, компенсація
відсоткової ставки за комерційними
кредитами тощо), усунувши відповідні

недоліки використання цих інструментів у
попередні роки та підвищивши цільову
спрямованість і обґрунтованість надання
преференцій; використання потенціалу
державних банків та міжнародних
фінансових організацій для інвестування
відповідних імпортозаміщуючих проектів;

збільшення державного замовлення на
виробництво окремих видів стратегічно
важливих товарів, зокрема військової техніки
та озброєння, утилізацію морально застарілої
техніки та боєприпасів із вичерпаним
строком зберігання; запровадження
державного замовлення на окремі соціально
важливі товари медичного призначення, що
до цього часу імпортувалися або
вироблялися у недостатній кількості, зокрема
на ліки та медикаменти, призначені для
лікування хвороб, поширення яких сягнуло
епідемічної межі, на медичне лікувальне та
діагностичне обладнання, в тому числі за
рахунок придбання іноземних ліценцій на
його виробництво, фінансової підтримки
запуску у виробництво вітчизняних
інноваційних розробок у медичній сфері.

В організаційній частині виконання
завдань, покладених на промисловість,
держава має забезпечити:

розробку середньострокового та
довгострокового прогнозу розвитку окремих
галузей та технологій, програми модернізації
виробничих потужностей та
імпортозаміщення;

визначення депресивних регіонів та
регіонів зі структурним перевиробництвом
для організації в їх межах
імпортозаміщуючого виробництва,
експортного несировинного виробництва,
виробництв для замикання технологічних
циклів із законодавчим наданням цим
регіонам спеціального економічного статусу;

визначення потенціалу
імпортозаміщення за кожним напрямом
промислового виробництва у й розрізі
окремих продуктів; складання технологічних
схем імпортозаміщення за участю
вітчизняних виробників, НДУ, профільних
державних установ та відомств;



розробку житлових будівельних
програм та визначення обсягів необхідних
будівельних ресурсів і матеріалів, що можуть
бути вироблені на вітчизняних потужностях;

організацію проектування та
будівництва підприємств для замикання
технологічних ланцюгів, вибір чи сприяння у
створенні суб’єктів імпортозаміщуючого
виробництва;

організацію придбання іноземних
ліцензій за участю профільних державних
установ та відомств; здійснення моніторингу
та оцінки наукових розробок вітчизняних

академічних та галузевих НДУ і ВНЗ щодо
можливого їх впровадження у виробництво;

розробку та внесення змін до
нормативно-законодавчих актів щодо
запровадження відповідних
протекціоністських заходів на період
проведення модернізації та запуску
імпортозаміщуючих виробництв.

Завдання розвитку промисловості для
окремих задач розбудови економіки слід
деталізувати, окресливши очікуваний
результат, коло залучених до виконання
основних і суміжних галузей, можливі
механізми реалізації (див. таблицю).



Таблиця
Схема залучення промисловості до вирішення ключових завдань розбудови країни

Завдання Очікуваний результат виконання Галузі
промисловості Механізми реалізації

1 2 3 4
Розвиток виробництва для
внутрішнього ринку за
основними групами спо-
живчих товарів на основі
імпортозаміщення

Прогресивне переструктурування
промислового виробництва, його
технологічна і організаційна мо-
дернізація за рахунок збільшення
частки виробництв для внутріш-
нього споживчого ринку, розвитку
високотехнологічного сектору, в
тому числі орієнтованого на виро-
бництво інвестиційної продукції й
на несировинний експорт; підви-
щення рівня доходів населення,
створення нових робочих місць

Основні: легка промисло-
вість, виробництво побуто-
вої та комп’ютерної техніки,
канцелярського та офісного
приладдя; деревообробна
промисловість та виробниц-
тво меблів; автомобілебу-
дівна промисловість, у тому
числі створення потужнос-
тей з утилізації старих авто-
мобілів; харчопереробна
промисловість.
Суміжні: машинобудування
у частині виробництва ма-
шин та устаткування, спеці-
альних технологічних ліній
для формування капіталу
основних галузей

перегляд ставок ввізного мита на споживчі і про-
довольчі товари іноземного виробництва переліче-
них основних галузей убік їх підвищення на термі-
ни і у розмірах, передбачених умовами участі у
СОТ;
розробка та реалізація програми модернізації осно-
вних виробничих фондів галузей із визначеними
завданнями для розвитку підприємств вітчизняного
машинобудування і пріоритетного використання їх
продукції у здійсненні модернізації;
допуск іноземних компаній на внутрішній ринок на
умовах організації виробництва ними продукції
всередині країни на заміну тієї, що імпортується;
придбання ліцензій в іноземних виробників на ви-
робництво імпортозаміщуючої продукції, вироб-
ничого обладнання та технологічних ліній через
існуючі профільні державні інституції і з виділен-
ням для цього окремих бюджетних коштів або на
умовах державного гарантування повернення по-
зик;
використання потенціалу власних інноваційних
розробок для розвитку імпортозаміщення з попе-
редньою організацією моніторингу та складання
реєстру вітчизняних інноваційних продуктів, гото-
вих до впровадження;
максимальне замикання технологічних ланцюгів
виробництва споживчих товарів всередині країни
шляхом створення (в тому числі за участю держави
на різних умовах) відсутніх технологічних ланок
через будівництво нових підприємств або перепро-
філювання існуючих непрацюючих підприємств;
пільгове оподаткування



Продовження таблиці
1 2 3 4

Модернізація інфра-
структури, в тому чи-
слі комунальної, тран-
спортної, енергетич-
ної

Повна реконструкція та оновлення кому-
нальної інфраструктури міст; очисних
споруд міст, будівництво підприємств з
повної утилізації побутових відходів; бу-
дівництво нових транспортних коридорів,
виконання функції транспортної артерії
між країнами Заходу та Сходу, Півночі та
Півдня; модернізація та розширення ме-
режі залізничних колій, оновлення рухо-
мої частини залізничного парку; модерні-
зація та будівництво нових авіа- та морсь-
ких портів; оновлення та розширення пар-
ку пасажирського та вантажного авіа- та
морського транспорту, створення власно-
го потужного вантажного авіа- та морсь-
кого флоту; будівництво атомних елект-
ростанцій малої потужності; будівництво
вітрових та сонячних електростанцій у
малих містах та селах; значне розширення
споживання енергоресурсів (електроенер-
гії, палива), отриманих за рахунок розвит-
ку внутрішніх альтернативних джерел

Основні: машинобудуван-
ня, зокрема енергетичне
машинобудування (у час-
тині започаткування виро-
бництва устаткування для
нових напрямів електрое-
нергетики), автомобілебу-
дування (складна будіве-
льна дорожня техніка),
судно-, авіа- та вагонобу-
дування; хімічна промис-
ловість (у частині розвит-
ку виробництва з утиліза-
ції побутових відходів та
очищення комунальних
стоків); металургія (у час-
тині виготовлення заліз-
ничних рейок, автомобі-
льного, авіаційного листа
тощо)

Вищеперелічені, доповнені державним замовлен-
ням та кредитуванням

Модернізація ЗСУ
шляхом відродження
власного ОПК

Підвищення обороноздатності держави;
повне переоснащення усіх видів зброй-
них сил сучасними передовими зразками
військової техніки та зброї власної роз-
робки та виробництва, в тому числі роз-
робка та виробництво власної військової
транспортної та бойової авіатехніки,
човнів та суден, ракетної техніки, стрі-
лецької зброї на базі існуючих підпри-
ємств ОПК. Створення потужностей з
утилізації застарілої військової техніки,
спорядження, боєприпасів, палива тощо

Основні: машинобудуван-
ня ВПК з урахуванням
того, що до виробництва
буде залучено ряд суміж-
них цивільних галузей

створення державного концерну (холдингу) з обо-
ронної промисловості1 із перепідпорядкуванням
йому усіх вітчизняних підприємств ОПК, спеціалі-
зованих НДУ й КБ оборонного спрямування, роз-
порошених між міністерствами та відомствами;
покладання на агентство функції єдиного і голов-
ного підрядника з виконання державного оборон-
ного замовлення на розробку та виробництво вій-
ськової техніки та спорядження, утилізацію заста-
рілої техніки, зброї, палива, боєприпасів;
повне замкнення технологічних циклів

1 Важливим кроком у цьому напрямі стало створення державного господарського об'єднання «Укроборонпром». – Див.: Указ Президента України
«Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України» від 28 грудня 2010 р. № 1245/2010.



Закінчення таблиці
1 2 3 4

Модернізація установ
охорони здоров’я на
основі сучасної діаг-
ностичної та лікува-
льної медичної техні-
ки й устаткування
власного виробництва

Повне переоснащення установ охорони
здоров’я новою медичною технікою,
приборами та апаратами власного вироб-
ництва; максимальне імпортозаміщення
лікарських засобів та медпрепаратів,
створення повних циклів виробництва
основних видів ліків, починаючи від хі-
мічного синтезу лікарських субстанцій,
виробництва спеціального технологічно-
го обладнання для фармацевтичної про-
мисловості, закінчуючи випуском гото-
вих ліків

Основні: машинобудуван-
ня у частині виробництва
медичної техніки та обла-
днання, виробництва
устаткування для хімічної
та фармацевтичної проми-
словості; хімічна та фар-
мацевтична промисловість

держзамовлення на розробку та виробництво меди-
чної техніки, будівництво нових машинобудівних
підприємств з виробництва зазначеної медичної
продукції за участю держави та бізнесу;
тарифний захист внутрішнього ринку медтехніки
та медпрепаратів;
придбання за державний кошт ліцензій та інозем-
ного технологічного обладнання на виробництво
передових зразків медичної техніки та апаратури;
будівництво за участю держави нових хімічних та
фармацевтичних підприємств (або розширення по-
тужностей у межах існуючих підприємств) з ви-
робництва найуживаніших лікарських субстанцій
на заміну їх імпорту для фармацевтичної галузі

Модернізація та роз-
ширення житлового
фонду країни

Забезпечення будівництва переважно на
основі виробництва власних будівельних
матеріалів та складної будівельної техні-
ки

Основні: виробництво бу-
дівельних матеріалів, хі-
мічна промисловість (у
частині виробництва буді-
вельної хімії), машинобу-
дування (у частині вироб-
ництва складної будівель-
ної техніки та обладнання)

імпортозаміщення шляхом будівництва потужнос-
тей з виробництва будівельних матеріалів;
придбання за участю чи сприяння держави ліцензій
на виробництво сучасних будівельних матеріалів;
придбання сучасного технологічного обладнання
або ліцензій на його виробництво в Україні;
виробництво на ліцензійній основі вітчизняної
складної будівельної техніки, електрообладнання
та інструментів;
тарифне обмеження імпорту;
державне кредитування та гарантування

Ліквідація депресив-
них промислових те-
риторій, зняття під-
вищеної соціальної
напруги у їх межах

Створення нових потужностей для імпо-
ртозаміщення і несировинного промис-
лового експорту, розміщення в межах
депресивних територій виробничих по-
тужностей для замикання всередині краї-
ни технологічних циклів виготовлення
готової продукції для внутрішнього рин-
ку й експорту

Усі галузі промисловості,
залучені до виконання
перелічених вище завдань

Визначення потенціалу територій для організації
відповідних виробництв, їх подальша організація
на основі запровадження спеціального статусу те-
риторій, надання строкових преференцій суб’єктам
названих виробництв, організація регулярного мо-
ніторингу результатів їх діяльності



Саме у такому контексті, на нашу
думку, має бути скоригована вітчизняна
промислова політика, що дозволить
використати потенціал національної
промисловості для вирішення найболючіших
проблем суспільного розвитку при
одночасній модернізації самого виробничого
базису країни.
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