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АНОТАЦІЯ 

Лупак Р. Л. Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: 

регіональний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки). – 

Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів та 

прикладних рекомендацій щодо реалізації державної політики 

імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України в 

регіональному аспекті. 

У дисертаційній роботі визначено змістово-типологічні характеристики 

імпортозаміщення крізь призму статистки та забезпечення економічної безпеки. 

Ідентифіковано наукові погляди на поняття імпортозаміщення, що закономірно 

з огляду на варіативність стратегії, мети, засобів та цільових орієнтирів 

державного регулювання в цій сфері. Розроблено концептуально новий підхід 

до ідентифікації та утвердження стратегічної основи і напрямів формування та 

реалізації політики забезпечення економічної безпеки держави з позиції, коли її 

відцентровим об’єктом виступає стан і тенденції розвитку внутрішнього ринку, 

де формується система вертикально-горизонтальних соціально-економічних 

відносин. 

Узагальнено особливості регіональної політики у сфері 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки регіону. Визначено 

сутнісні характеристики поняття регіональної політики імпортозаміщення та 

доведено необхідність закладення в основу поняття не лише покращення 

співвідношень з-поміж виробництва, імпорту, експорту та споживання, а 

передусім – мінімізацію системних ризиків і загроз імпортозалежності 

внутрішнього та локальних ринків. Розроблено теоретико-методологічний 

базис державної політики імпортозаміщення в системі економічної безпеки 
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регіону з подальшою проекцією на зміцнення економічної безпеки держави, що 

базується на системі взаємозв’язків і взаємовпливів, цільових орієнтирів та 

відповідних інструментів їх реалізації. 

Ідентифіковано теоретичні положення системи економічної безпеки 

держави та її взаємозв’язки з імпортозаміщенням і регіональним розвитком. 

Доведено, що визначальна значущість державної політики імпортозаміщення 

зумовлена й її впливом на головні управлінсько-об’єктивні елементи та 

характеристики економічної безпеки всіх рівнях системної ієрархії державного 

управління, особливо регіональному та місцевому. Встановлено, що через 

регулювання у сферах детермінант протидії імпортозалежності, сегментів 

внутрішнього ринку та регіонального розвитку забезпечуються позитивні зміни 

в системі функціонально-процесних та структурних характеристик економічної 

безпеки регіону. 

У роботі визначено ризики і загрози економічній безпеці регіону в 

процесі посилення імпортозалежності та їх проспект на систему економічної 

безпеки держави. Розроблено наукові підходи до класифікації ризиків та загроз 

економічної безпеки держави, які доповнено загрозами посилення 

імпортозалежності. Обґрунтовано, що в цілях узгодження державної політики 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки важливо 

ідентифікувати та виокремлювати сукупність системних загроз, а також у 

першу чергу реалізувати засоби саме їх протидії. Встановлено, що нездатність 

органів регіональної влади невілювати загрози призводить до посилення 

негативних макроекономічних тенденцій, порушень у структурно-

функціональних сферах системи національного господарства, а також чинить 

прямий негативний вплив на складові економічної безпеки держави. 

Узагальнено концептуальні характеристики забезпечення економічної 

безпеки держави шляхом регулювання імпортозаміщення на регіональному 

рівні. Наявні в економічній літературі погляди щодо реалізації державної 

безпекової політики на регіональному рівні, а також інструменти регіональної 

політики імпортозаміщення доповнені системою завдань (і засобів, що з однієї 
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сторони забезпечують збалансований територіальний розвиток, а з іншої – 

покращення політики імпортозаміщення у галузевому аспекті), вирішення яких 

дозволяє поєднати, узгодити, а, через це, й отримати синергічні ефекти. 

Охарактеризовано загальний стан, тенденції, регіональні та галузево-

секторальні особливості імпортозалежності України. Використовувані підходи 

із застосуванням коефіцієнтів покриття експортом імпорту, імпортної квоти, 

випередження ВВП над імпортом, частки імпорту у внутрішньому споживанні 

та ін. доповнено методичним підходом щодо позиціонування регіонів держави 

за значеннями відповідних коефіцієнтів та динамікою їх зміни. Встановлено, 

що для прикордонних та індустріальних регіонів характерний найвищий рівень 

імпортозалежності, а інші регіони досі зберігають високу залежність від 

імпорту та нездатні її суттєво знизити. 

Проаналізовано ефективність державної політики імпортозаміщення в 

контексті розвитку внутрішнього ринку і гарантування економічної безпеки 

держави. Доведено, що причини сформованості високої імпортозалежності 

внутрішнього ринку України мають як суб’єктивний, так і об’єктивний 

характер. Встановлено, що державна політика, яка провадиться в Україні, не 

характеризується ознаками системності, комплексності, виваженості, 

послідовності, а інколи й агресивності. Підтвердженням цього є недовиконання 

базових функцій державного управління в аналізованій сфері. 

У дисертації проведено інтегральне оцінювання імпортозалежності та 

еластичності її зв’язків з економічною безпекою держави. Виявлено, що в 

процесі проведення такого аналізу здебільшого оперують коефіцієнтами 

імпортозалежності (імпортозаміщення) та індикаторами зовнішньоекономічної 

безпеки. З огляду на значно більші масштаби деструктивного впливу імпорто-

залежності та його поширення на практично всі складові економічної безпеки 

держави розроблено методичний підхід, за якого, по-перше, визначаються 

коефіцієнти регресії між інтегральними значеннями імпортозалежності і 

економічної безпеки та, по-друге, ідентифікуються ключові параметри 
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імпортозалежності, визначається міра їх впливу на інтегральний стан безпеки 

держави. 

Встановлено, що системний вплив вітчизняної державної політики 

імпортозаміщення на поступ внутрішнього ринку та зміцнення важливих 

компонент економічної безпеки регіонів держави забезпечується узгодженням 

стратегічних пріоритетів імпортозаміщення з базовими параметрами безпеки 

розвитку внутрішнього ринку. Доведено, що найбільш часто використовувані 

пріоритетні завдання (як-от – збільшення обсягів виробництва і збуту товарів 

(послуг) вітчизняного виробництва, зниження частки та обсягів імпорту і т. п.), 

по-перше, не узгоджуються з повним спектром критичних ризиків і загроз 

безпеці економіки в умовах високої імпортозалежності, по-друге, не формують 

повноцінної сукупності системних передумов імпортозалежності, по-третє, не 

передбачають т. зв. «запобіжників» упередження. Обгрунтовано стратегічні цілі 

державної політики імпортозаміщення, серед яких розширене відтворення 

обсягів господарської діяльності та капіталу у базових галузях, покращення 

структурних характеристик функціонування внутрішнього ринку, забезпечення 

інноваційного розвитку стадій суспільного відтворення, дотримання базових 

умов конкурентного та регуляторного середовища, збалансування сегментів 

внутрішнього ринку, їх інфраструктури та ресурсного забезпечення. 

У дисертаційній роботі встановлено, що системність та багаторівневість 

державної політики імпортозаміщення об’єктивно зумовлює важливість 

здійснення реформ щодо формування ґрунтовних передумов її реалізації. 

Відповідно науково обґрунтовано теоретико-методологічні положення 

системного підходу до державної політики формування передумов ефективного 

імпортозаміщення як комплексу узгоджених між собою заходів, що 

реалізуються з врахуванням регіонально-галузевих особливостей за напрямами 

інституціональних змін та структурних реформ.  

На основі зроблених висновків про недостатньо високі показники та 

успіхи у сфері інноваційної активності і впровадження результатів НДДКР у 

промисловому виробництві України запропоновано модель державної політики 
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в цій сфері з обов’язковим врахуванням регіонально-галузевих особливостей 

імпортозаміщення (рівня промислового розвитку, транскордонно-транзитних та 

логістичних характеристик, рівня науково-технологічного розвитку і 

становлення інноваційної інфраструктури та галузевої спеціалізації). 

Удосконалено концептуальні (як новий методичний підхід) та прикладні (у 

вигляді обґрунтованих пропозицій) засади державної політики формування та 

ефективного використання інноваційного потенціалу як засадничої передумови 

конкурентоспроможності вітчизняного виробника, а, відтак, і протидії 

імпортозалежності. Доведено необхідність запровадження т. зв. селективного 

процесу, коли із врахуванням регіональних особливостей економіко-ресурсного 

потенціалу та стану розвитку господарських комплексів визначаються 

найбільш доцільні інструменти і засоби державної політики імпортозаміщення, 

яка реалізується за такими напрямами як створення інституційних елементів 

міжфункціонального та міжгалузевого співробітництва суб’єктів базових видів 

економічної діяльності та науково-інноваційного сектору. 

Визначено регіонально-галузеві пріоритети та інструменти реалізації 

державної політики імпортозаміщення на основі врахування результатів 

групування регіонів держави за ключовими характеристиками 

імпортозалежності. Вища ефективність державної політики у такому випадку 

досягається за рахунок того, що для різних (в контексті імпортозалежності) 

груп областей держави пропонуються найбільш адекватні стратегічні рішення. 

Запропоновано, що власні, найбільш ефективні та точкові інструменти і засоби 

слід застосовувати в процесі реалізації політики імпортозаміщення, з одного 

боку, найбільш імпортозалежних, а з іншого – найбільш пріоритетних щодо 

потенціалу розвитку видів економічної діяльності реального сектору економіки 

України. 

У роботі сформовано напрями та інструменти системного посилення 

конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору економіки на 

регіональному рівні. Зміщено акценти з класичних методів державної 

підтримки і стимулювання посилення конкурентних переваг підприємств 
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(організаційно-консультативна підтримка, бюджетно-фіскальні стимули, 

фінансово-кредитне та кадрове забезпечення тощо) на стратегію з трьома 

векторами реалізації: 1) покращення складових конкурентоспроможності 

бізнесу на внутрішньому ринку; 2) нарощування та ефективне використання 

нематеріальної компоненти; 3) розвиток експортного потенціалу, зокрема його 

інституційної та фінансово-ресурсної інфраструктури. 

Доведено, що державна політика імпортозаміщення має значною мірою 

стосуватися сприяння у готовності вітчизняних суб’єктів бізнесу до 

конкуренції, а її дієвість і компетентність потребують реалізації інструментів на 

всіх рівнях управління. Розроблено рекомендації щодо зміцнення економічної 

безпеки та реалізації економічного потенціалу суб’єктів реального сектору 

економіки в умовах протидії ризикам імпортозалежності та зміни 

зовнішньоекономічного вектора держави. Удосконалено інструментарій 

державного регулювання в цій сфері як системної передумови покращення 

середовища інвестування в модернізацію техніко-технологічної бази і 

виробничих потужностей внутрішнього виробництва. 

Ідентифіковано критично загрозливий рівень імпортозалежності України 

в сегменті непродовольчих споживчих товарів. Запропоновано набір 

інструментів державної політики імпортозаміщення, впровадження яких 

забезпечує вищу ефективність державного регулювання за одночасної 

оптимізації його ресурсного та організаційного забезпечення в цьому секторі 

внутрішнього споживчого ринку. До таких інструментів віднесено 

інституційно-фінансовий, інституційно-проектний, економічної інтеграції та 

партнерства, маркетингово-інформаційний, організаційно-транскордонний, 

міжгалузевої співпраці. 

Ключові слова: державна регіональна політика, економічна безпека 

держави, система забезпечення, інструменти та засоби, структурні реформи, 

інституціональні зміни, імпортозаміщення, ризики та загрози, 

імпортозалежність, внутрішній ринок. 
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ANNOTATION 

Lupak R. L. Importation substitution in the system of economic security of the 

state: the regional aspect. – The qualification scientific work on the manuscript. 

 

The dissertation for obtaining the scientific degree of doctor of economic 

sciences in specialty 21.04.01 – «Economic Security of the State» (economic 

sciences). – The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, 2018. 

 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological approaches and applied recommendations regarding the 

implementation of the state policy of import substitution in the system of ensuring 

economic security of Ukraine in the regional aspect. 

In the dissertation of content-typological characteristics of import substitution 

are determined through the prism of the stabilization of the internal market and 

ensuring economic security. Scientific views on the concept of import substitution 

have been identified, which is logically due to the variability of the strategy, goals, 

means and targets of state regulation in this field. Developed the conceptually new 

approach to the identification and approval of the strategic framework and directions 

of the formation and implementation of the policy of ensuring the economic security 

of the state from the point of view, when its centrifugal object is the state and trends 

of the development of the domestic market, where formed a system of vertical-

horizontal socio-economic relations. 

General features of regional policy in the field of import substitution and 

ensuring economic security of the region. The proved of essence the concept of 

regional policy of import substitution is determined and the necessity of laying the 
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basis for the concept of not only improving the relations between production, import, 

export and consumption, and, above all, minimization of systemic risks and threats of 

import dependence of domestic and local markets is proved. Developed the 

theoretical and methodological basis of the state policy of import substitution in the 

system of economic security of the region with the further projection to strengthen 

the economic security of the state, based on the system of interconnections and 

interactions, target benchmarks and corresponding instruments of their 

implementation. 

The identified of theoretical positions of the system of economic security of the 

state and its interconnections with import substitution and regional development. It is 

proved that the decisive significance of the state policy of import substitution is 

determined by its influence on the main managerial-objective elements and 

characteristics of economic security at all levels of the system hierarchy of public 

administration, especially regional and local. It is established that through regulation 

in the areas of determinants of counteraction to import dependence, segments of the 

domestic market and regional development, positive changes are made in the system 

of functional-process and structural characteristics of the region’s economic security. 

In the dissertation the identifies of risks and threats to the region’s economic 

security in the process of strengthening import dependence and their prospectus on 

the system of economic security of the state. Scientific approaches to the 

classification of risks and threats of economic security of the state are developed, 

which are supplemented with threats of increasing import dependence. It is 

substantiated that in order to harmonize the state policy of import substitution and 

ensuring economic security, it is important to identify and isolate a set of systemic 

threats, as well as to firstly implement the means of their counteraction. It was 

established that the inability of regional authorities to ignore the threats leads to the 

strengthening of negative macroeconomic tendencies, violations in the structural and 

functional spheres of the national economy system, and also has a direct negative 

impact on the components of the economic security of the state. 
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The generalized of conceptual characteristics of ensuring economic security of 

the state in the process of regulation of import substitution at the regional level. 

Available in the economic literature views on the implementation of state security 

policy at the regional level, as well as instruments of regional policy of import 

substitution are supplemented by a system of tasks (and means, that from one side 

provide the balanced territorial development, and from other is an improvement of 

politics of імпортозаміщення in a branch aspect), the solution of which allows to 

combine, coordinate, and, therefore, obtain synergistic effects. 

The characterized of general condition, trends, regional and sectoral-sectoral 

features of Ukraine’s import dependence. Used approaches with application of 

coefficients of coverage by export imports, import quotas, GDP surplus on imports, 

share of imports in domestic consumption, etc. is supplemented with a methodical 

approach regarding the positioning of the regions of the state by the values of the 

respective coefficients and the dynamics of their change. It was established that the 

border and industrial regions are characterized by the highest level of import 

dependence, while other regions still maintain a high dependence on imports and are 

not able to significantly reduce it. 

The analyzed of effectiveness the state policy of import substitution in the 

context of development of the internal market and guaranteeing economic security of 

the state. It is proved that the reasons of the formation of high import dependence of 

the domestic market of Ukraine are both subjective and objective. It is established 

that the state policy implemented in Ukraine is not characterized by signs of 

systemicity, integrity, prudence, consistency, and sometimes aggressiveness. This is 

confirmed by the under-implementation of the basic functions of public 

administration in the analyzed area. 

In the dissertation of carried out the integral estimation of import dependence 

and elasticity of its connections with economic safety of the state. It was found that in 

the process of conducting such an analysis, for the most part, operate coefficients of 

import dependence (import substitution) and indicators of foreign economic security. 

The determined given the much larger scale of the destructive impact of import 
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dependence and its spread on virtually all components of economic security, the state 

has developed a methodological approach, which firstly determines the regression 

coefficients between the integral values of import dependence and economic security, 

and, secondly, identifies the key parameters of import dependence, the extent of their 

influence on the integral state of state security. 

The identified strategic guidelines for the import substitution policy and 

security of the internal market development. It was established that the systemic 

influence of the domestic state policy of import substitution on the progress of the 

domestic market and the strengthening of important components of the economic 

security of the regions of the country is ensured by the coordination of the strategic 

priorities of import substitution with the basic parameters of the security of the 

development of the domestic market. It is proved that the most frequently used 

priority tasks (such as an increase in production and sales of goods (services) of 

domestic production, a decrease in the share and volume of imports, etc.), firstly, are 

not consistent with the full range of critical risks and threats the security of the 

economy in the conditions of high import dependence, and secondly, do not form a 

complete set of system prerequisites for import dependence, and thirdly, do not 

foresee the so-called «fuses» bias. The substantiated of strategic objectives of the 

state policy of import substitution, including the extended reproduction of the volume 

of economic activity and capital in the basic industries, improvement of the structural 

characteristics of the functioning of the domestic market, ensuring the innovative 

development of the stages of social reproduction, observance of the basic conditions 

of the competitive and regulatory environment, balancing of the segments of the 

internal market, their infrastructure and resource support. 

In the dissertation it was established that the systemic and multilevelness of the 

state policy of import substitution objectively determines the importance of 

implementing reforms in order to form the ground conditions for its realization. The 

scientifically substantiated accordingly, the theoretical and methodological provisions 

of the system approach to the state policy of forming the preconditions for effective 

import substitution as a set of mutually agreed measures that are implemented taking 
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into account regional-branch peculiarities in the directions of institutional changes 

and structural reforms. 

Based on the concluded conclusions about the insufficiently high indicators 

and successes in the field of innovation activity and the implementation of R & D 

results in industrial production in Ukraine, a model of state policy in this area is 

proposed with the obligatory consideration of regional-sectoral features of import 

substitution (the level of industrial development, transboundary-transit and logistic 

characteristics, the level of scientific and technological development and the 

formation of innovation infrastructure and sectoral specialization). The improved of 

conceptual (as a new methodological approach) and applied (in the form of 

substantiated proposals) of the principles of state policy of formation and effective 

use of innovative potential as the basic prerequisite for the competitiveness of the 

domestic producer, and, consequently, counteraction to import dependence. The 

determined of necessity introducing the so-called is proved a selective process, when, 

taking into account regional features of the economic-resource potential and the state 

of development of economic complexes, the most appropriate tools and means of 

state policy of import substitution, which is realized in such directions as creation of 

institutional elements of inter-functional and inter-branch cooperation of subjects of 

basic types of economic activity and scientific-innovation sector. 

The regional-sector priorities and instruments of implementation of the state 

policy of import substitution are determined on the basis of taking into account the 

results of grouping of the regions of the state on the key characteristics of import 

dependence. The higher efficiency of government policy in this case is achieved due 

to the provision of the most appropriate strategic decisions for different (in the 

context of import dependence) groups of regions of the state. It is suggested that the 

own, most effective and precise instruments and tools should be used in the process 

of realization of the import substitution policy, on the one hand, the most import-

dependent, and on the other hand, the most priority in relation to the potential of 

development of types of economic activity of the real sector of the Ukrainian 

economy. 
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In the dissertation of directions and tools of system strengthening of 

competitiveness of subjects of the real sector of economy at the regional level are 

formed. The emphasis was placed on the classical methods of state support and 

stimulation of strengthening the competitive advantages of enterprises (organizational 

and advisory support, fiscal stimulus, financial and credit and staffing, etc.) for a 

strategy with three vectors of implementation: 1) improvement of the components of 

business competitiveness in the domestic market; 2) increase and effective use of the 

intangible component; 3) development of export potential, in particular its 

institutional and financial-resource infrastructure. 

It is proved that the state policy of import substitution has to a large extent 

relate to the promotion of the willingness of domestic business entities to compete, 

and its effectiveness and competence require the implementation of tools at all levels 

of government. The developed of recommendations for strengthening economic 

security and realization of economic potential of the subjects of the real sector of the 

economy in the conditions of counteraction to the risks of import dependence and 

changes of the foreign economic vector of the state. The tools of state regulation in 

this field have been improved as a systemic precondition for improving the 

investment environment in modernizing the technical and technological base and 

production capacities of domestic production. 

The identified of critical level of import dependence of Ukraine in the segment 

of non-food consumer goods. A set of tools of the state policy of import substitution 

is proposed, implementation of which ensures higher efficiency of state regulation 

while simultaneously optimizing its resource and organizational support in this sector 

of the domestic consumer market. These instruments include institutional and 

financial, institutional and project, economic integration and partnership, marketing 

and information, organizational cross-border, inter-industry cooperation. 

Key words: state regional policy, economic security of the state, security 

system, tools and tools, structural reforms, institutional changes, import substitution, 

risks and threats, import dependence, domestic market. 
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Актуальність теми. Однією з найбільш негативних та загрозливих для 

економічної безпеки України стала тенденція до насичення в значних 

масштабах внутрішнього ринку імпортними товарами (продукцією), зокрема 

тими, на виробництві яких економіка держави спеціалізувалася та які 

експортувала. Загрозами для сталого і структурно збалансованого розвитку 

внутрішнього ринку України є й те, що проникнення імпорту стосується всіх 

регіонів держави, ключових видів економічної діяльності та галузей економіки. 

Рівень імпортозалежності внутрішнього ринку високий і наявні виражені 

подальші негативні тенденції до зменшення частки продажу товарів, 

виготовлених на території України (з 70,5 % до 52,3 % (на 18,2 в. п.) за 

2005‒2017 рр.). Частка імпорту у внутрішньому споживанні України 

збільшилася на 9,6 в. п. (з 51,8 % до 61,4 %). 

Об’єктивно, що політика імпортозаміщення має реалізуватися та 

координуватися на центральному рівні управління, проте високими 

прикладним характером та ефективністю характеризуються організаційно-

економічні інструменти державного регулювання на регіональному і місцевому 

рівнях. Позаяк регіональна політика імпортозаміщення в Україні недостатньо 

ефективна, це призводить до дестабілізації ситуації на внутрішньорегіональних 

та локальних ринках, а також спричинює погіршення важливих характеристик 

економічної безпеки регіональних господарських систем. 

Усе це посилює ризики економічної безпеки України, зокрема щодо 

деформацій і диспропорцій функціонування внутрішньорегіональних ринків, 

зниження ефективності та сповільнення темпів нарощування внутрішнього 

виробництва, зменшення надходжень до бюджетів, сповільнення 

відтворювальних процесів, посилення залежності національної та регіональних 

економік від кон’юнктури зовнішніх ринків, зростання частки іноземного 

капіталу в економіці. Безпосередніми загрозами імпортозалежності в системі 

економічної безпеки держави є закріплення низькотехнологічного та ресурсо- й 
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енергоємного внутрішнього виробництва, послаблення конкурентних позицій 

вітчизняних суб’єктів базових видів економічної діяльності та їх продукції, 

посилення монополізації ринків та ускладнення доступу вітчизняних товарів до 

торгових мереж, низька захищеність споживчого ринку від тінізації та 

продуктів надлишкового імпорту. 

Актуалізувалася необхідність визначення пріоритетних напрямів та 

інструментів реалізації політики імпортозаміщення, зокрема на регіональному 

рівні, реалізація яких орієнтована на покращання системно-структурних 

характеристик функціонування внутрішньорегіональних ринків, витіснення 

товарів (продукції) некритичного імпорту, у тому числі низькоякісних, 

контрабанди та фальсифікату, конкурентоспроможними вітчизняними 

аналогами, демонополізацію ринків і формування здорового конкурентного 

середовища, раціонального та структурно збалансованого розвитку сфери 

товарного обігу, формування інтеграційних, коопераційних та кластерних 

відносин у системі виробництва й розподілу товарів (продукції, послуг), що 

узгоджується зі зміцненням базисних параметрів економічної безпеки регіонів 

як невід’ємної передумови економічної безпеки держави. 

Проблемам забезпечення економічної безпеки держави присвячені 

дослідження таких науковців, як В. Бегма, І. Бінько, Т. Васильців, О. Власюк, 

В. Горбулін, Я. Жаліло, О. Іляш, О. Коваль, О. Ляшенко, В. Мунтіян, 

Г. Пастернак-Таранущенко, І. Ревак, О. Собкевич, О. Шаров, Л. Шемаєва, 

В. Шлемко, Н. Юрків та ін. 

Результати досліджень І. Бабець, В. Борщевського, З. Варналія, 

Н. Верхоглядової, З. Герасимчук, О. Головченко, А. Двігун, А. Мельник, 

А. Мокія, Д. Олійник, А. Сухорукова, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі, 

М. Якубовського є вагомим теоретико-прикладним базисом забезпечення 

економічної безпеки регіону. 

Ключові аспекти реалізації державної регіонально-галузевої політики, 

зокрема в системі економічної безпеки держави, висвітлені у працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців: О. Амоші, В. Апопія, Л. Бальцеровича, 
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Я. Белінської, М. Білопольського, Т. Блудової, В. Бодрова, У. Вайсенбургера, 

Д. Венцковського, В. Вишневського, А. Гальчинського, В. Гейця, 

К. Гіршхаузена, А. Даниленка, В. Лагутіна, А. Мазаракі, Т. Осташко, 

Є. Рудніченка, Є. Савельєва, О. Суходолі, Л. Федулової, Л. Шинкарук та ін. 

Аналіз основних праць зазначених науковців дає підстави для висновку 

про те, що зарубіжними й вітчизняними науковцями зроблено значний внесок у 

дослідження проблем державної політики імпортозаміщення, безпеки розвитку 

внутрішнього ринку, забезпечення економічної безпеки регіонів та держави. 

Водночас недостатньо дослідженими залишаються регіональний аспект 

імпортозаміщення, теоретико-методологічні засади політики імпортозаміщення 

на внутрішньому ринку, взаємозв’язки ризиків та загроз, а також засобів їх 

протидії в системі «політика імпортозаміщення – розвиток внутрішнього ринку 

– економічна безпека регіональних господарських систем – економічна безпека 

держави», методика оцінювання імпортозалежності в системі економічної 

безпеки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень: 

1) Національного інституту стратегічних досліджень у межах науково-дослідної 

роботи «Проект позачергового Послання Президента України до Верховної 

Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері 

національної безпеки із визначенням нової Стратегії національної безпеки 

України» (номер державної реєстрації 0114U003985), де автором визначено 

систему заходів щодо стимулювання структурної перебудови національної 

економіки на інноваційних засадах; у межах науково-дослідної роботи «Проект 

Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» (номер державної 

реєстрації 0115U003373), де автором окреслені напрями реалізації структурних 

реформ у системі забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів 

України; у межах науково-дослідної роботи «Механізми та інструменти 

модернізації державної регіональної політики» (номер державної реєстрації 
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0112U000837), де автором розроблені пропозиції щодо підвищення 

ефективності використання об’єктів торговельно-посередницької 

інфраструктури; у межах науково-дослідної роботи «Механізми збалансованого 

регіонального розвитку як складова стратегії модернізації України» (номер 

державної реєстрації 0113U001160), де автором обґрунтовані пріоритети 

державної регіональної політики розвитку коопераційних та кластерних 

відносин у системі виробництва й розподілу товарів; у межах науково-дослідної 

роботи «Механізми реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічної 

модернізації України на регіональному та місцевому рівнях» (номер державної 

реєстрації 0114U003194), де автором визначені напрями підвищення 

інвестиційної привабливості прикордонних територій західних регіонів 

України; у межах науково-дослідної роботи «Інструменти забезпечення 

економічної безпеки України в умовах зовнішньої агресії» (номер державної 

реєстрації 0116U001475), де автором визначені пріоритети забезпечення 

інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії; у межах науково-

дослідної роботи «Економічний розвиток України та економічна безпека 

держави» (номер державної реєстрації 0115U003109), де автором визначені 

механізми та засоби врівноваження дисбалансів розвитку внутрішнього ринку 

України; у межах науково-дослідної роботи «Механізми активізації соціально-

економічного розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації управління» 

(номер державної реєстрації 0117U004182), де автором розроблені стратегічні 

підходи та інструменти реалізації державної регіональної політики 

імпортозаміщення в Україні; 2) Регіонального філіалу Національного інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові в межах науково-дослідної роботи 

«Формування господарського механізму розвитку сільських територій та 

вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної 

безпеки України» (номер державної реєстрації 0116U004401), де автором 

розроблено пропозиції щодо зміцнення економічної безпеки господарських 

комплексів сільських територій; 3) Львівського торговельно-економічного 

університету в межах науково-дослідної роботи «Фінансові механізми та 
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інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України» 

(номер державної реєстрації 0115U004165), де автором запропоновано 

фінансово-економічні інструменти державної політики зміцнення економічної 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки на внутрішньому ринку; у 

межах науково-дослідної роботи «Управління інноваційним розвитком 

підприємств сфери товарного обігу» (номер державної реєстрації 

0116U008696), де автором окреслені системні аспекти розбудови просторово-

видової мережі об’єктів торгівлі, орієнтованої на розвиток внутрішнього ринку 

та продаж товарів вітчизняного виробництва; 4) Національного університету 

біоресурсів і природокористування України в межах науково-дослідної роботи 

«Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного 

простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України» 

(номер державної реєстрації 0117U003969), де автором запропоновано 

рекомендації щодо вдосконалення інституційної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення безпеки розвитку внутрішнього ринку України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення державної політики імпортозаміщення в 

системі забезпечення економічної безпеки України в регіональному аспекті. 

Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання: 

– з’ясувати змістово-типологічні характеристики імпортозаміщення як 

інструменту державної політики розвитку внутрішнього ринку та забезпечення 

економічної безпеки; 

– узагальнити особливості регіональної політики у сфері 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки регіону; 

– ідентифікувати теоретичні положення системи економічної безпеки 

держави та її взаємозв’язки з імпортозаміщенням і регіональним розвитком; 

– класифікувати ризики й загрози економічній безпеці в процесі 

посилення імпортозалежності та здійснити їх проспект на систему економічної 

безпеки держави; 
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– узагальнити концептуальні характеристики забезпечення економічної 

безпеки держави шляхом регулювання імпортозаміщення в регіональному 

аспекті; 

– охарактеризувати загальний стан, тенденції, регіональні та галузево-

секторальні особливості імпортозалежності; 

– проаналізувати ефективність державної політики імпортозаміщення в 

контексті розвитку внутрішнього ринку й гарантування економічної безпеки; 

– здійснити інтегральне оцінювання імпортозалежності та еластичності її 

зв’язків з економічною безпекою держави; 

– ідентифікувати стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення, 

безпеки розвитку внутрішнього ринку та забезпечення економічної безпеки 

держави; 

– сформувати напрями інституціональних змін та структурних реформ у 

контексті реалізації політики імпортозаміщення в регіональному аспекті; 

– обґрунтувати модель реалізації інноваційного потенціалу розвитку 

реального сектору економіки регіонів у контексті реалізації політики 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки держави; 

– визначити регіонально-галузеві інструменти реалізації політики 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки; 

– розробити інструменти зміцнення економічної безпеки держави та 

протидії ризикам імпортозалежності на галузево-секторальному рівні; 

– сформувати напрями та засоби державної політики забезпечення 

конкурентоспроможності базових видів економічної діяльності в контексті 

реалізації політики імпортозаміщення; 

– визначити інструменти державної політики імпортозаміщення на 

внутрішньому ринку непродовольчих споживчих товарів. 

Об’єктом дослідження є процеси формування і реалізації політики 

імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки держави. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад, 

інструментів і засобів реалізації політики імпортозаміщення в системі 

забезпечення економічної безпеки держави в регіональному аспекті. 

Методи дослідження. Методологічною і теоретичною основою 

дисертаційної роботи є сукупність методів та прийомів наукового пізнання, 

комплексне використання яких дозволило сформувати теоретико-методологічні 

і прикладні підходи до дослідження реалізації державної політики 

імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки держави в 

регіональному аспекті, що забезпечило достовірність отриманих результатів і 

висновків. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та 

спеціальні методи: теоретичного узагальнення – для визначення змістово-

типологічних характеристик імпортозаміщення та напрямів дестабілізації 

системи економічної безпеки (п. 1.1, п. 2.1); групування – для обґрунтування 

сутнісних характеристик регіональної політики у сфері імпортозаміщення та її 

ролі у забезпеченні економічної безпеки (п. 1.2); аналізу та синтезу – з метою 

узагальнення концептуальних взаємозв’язків системи економічної безпеки 

держави та реалізації державної політики імпортозаміщення (п. 1.2, п. 1.3); 

історичного пізнання – під час дослідження світового досвіду у сфері 

пріоритетів, інструментів та результатів реалізації політики імпортозаміщення 

(п. 1.4); структурно-функціональний – для типологізації ризиків і загроз 

економічній безпеці держави та її регіонів у процесі посилення 

імпортозалежності (п. 2.1); систематизації – для ідентифікації регіональних 

аспектів забезпечення економічної безпеки держави в процесі регулювання 

імпортозаміщення (п. 2.2); індукції та дедукції – для узагальнення 

послідовності та підходів методології оцінювання імпортозалежності й 

ефективності політики імпортозаміщення (п. 2.3); головних компонент – у 

процесі формування методики оцінювання ефективності державної 

регіональної політики імпортозаміщення та розрахунків інтегрального 

показника імпортозалежності і економічної безпеки держави та регіонів (п. 2.3, 

п. 3.4); статистичного аналізу і групування – під час дослідження загальних, 
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регіональних та галузево-секторальних тенденцій імпортозалежності (п. 3.1, 

п. 3.2, п. 3.3); абстрактно-логічний – у процесі формування теоретико-

практичних узагальнень щодо ефективності державної регіональної політики 

імпортозаміщення і гарантування економічної безпеки (п. 3.3); кореляційно-

регресійного аналізу – з метою проведення інтегрального оцінювання 

імпортозалежності та еластичності її зв’язків з економічною безпекою держави 

(п. 3.4); стратегічного управління – під час обґрунтування стратегічних 

орієнтирів політики імпортозаміщення та безпеки розвитку внутрішнього ринку 

(п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3); структурного аналізу – для визначення регіональних і 

галузевих пріоритетів та інструментів реалізації державної політики 

імпортозаміщення (п. 4.2, п. 5.1); системного проектування – для розробки 

пропозицій щодо реалізації інноваційного потенціалу зміцнення 

конкурентоспроможності суб’єктів базових видів економічної діяльності (п. 4.3, 

п. 5.2, п. 5.3); експертного опитування – з метою виявлення фахової думки 

експертів стосовно інституційного базису та ресурсного забезпечення політики 

імпортозаміщення (п. 5.4); монографічний – для дослідження інструментарію 

політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів 

(п. 5.5). 

Інформаційну та статистичну основу дисертації становлять законодавчі 

та нормативні акти України, матеріали Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, офіційні звіти та аналітичні видання 

міжнародних і вітчизняних економічних організацій, матеріали маркетингових 

досліджень внутрішнього ринку, результати експертних опитувань, наукові 

праці провідних вчених у вітчизняних і зарубіжних виданнях, матеріали 

науково-практичних конференцій, інформаційні ресурси мережі Internet. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й 

результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають 

у такому: 
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вперше: 

– розроблено концепцію та методологічні засади імпортозаміщення на 

внутрішньому ринку в системі забезпечення економічної безпеки держави, які 

передбачають застосування комплексу цілей, завдань, методів, інструментів та 

засобів запобігання загрозам і зміцнення економічної безпеки на мезо- і 

макрорівнях шляхом досягнення необхідних змін у стратегічній послідовності 

завдань: ефективна політика імпортозаміщення  розвиток внутрішнього 

ринку  зміцнення економічної безпеки регіону  мінімізація комплексу 

системних загроз економічній безпеці держави; 

– науково обґрунтовано теоретико-методологічні положення системного 

підходу до імпортозаміщення на засадах інституціональних змін (зорієнтованих 

на формування повноцінного нормативно-правового, інституційно-

організаційного, нормативно-методичного, інформаційно-аналітичного, 

суспільно-психологічного забезпечення) та структурних реформ (націлених на 

формування структурних співвідношень у сферах фінансово-ресурсного 

забезпечення, інфраструктури, виробництва, обігу та споживання, якості і 

конкурентоспроможності, маркетингу, просування і збуту товарів (продукції, 

послуг), розміщення продуктивних сил, інвестиційно-інноваційної та ділової 

активності, міжфункціональної та міжгалузевої співпраці); 

– розроблено структурно-ієрархічну модель міжрівневих зв’язків завдань 

та результатів імпортозаміщення в системі економічної безпеки (держава – 

регіон – підприємство), що базується на сукупності взаємовпливів, цільових 

орієнтирів та відповідних інструментів їх реалізації за складовими безпеки: 

фінансовою, інвестиційно-інноваційною, зовнішньоекономічною, соціально-

демографічною, продовольчою, енерго-ресурсною, маркетинговою і 

виробничою; 

удосконалено: 

– методичний інструментарій оцінювання імпортозалежності шляхом 

доповнення використовуваних підходів із застосуванням коефіцієнтів покриття 

експортом імпорту, імпортної квоти, випередження ВВП над імпортом, частки 
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імпорту у внутрішньому споживанні методичним підходом до позиціонування 

регіонів держави за значеннями коефіцієнтів імпортозалежності та динамікою 

їх зміни, що дозволяє формувати висновки за рівнем імпортозалежності в 

регіональному аспекті та диференціювати регіони за станом проблемної 

ситуації, відстежувати як поточну імпортозалежність, так і тенденції її зміни;  

– інструменти регіональної політики імпортозаміщення, які відрізняються 

поєднанням, узгодженням, а через це й отриманням синергічного ефекту 

внаслідок комплексного впливу політики імпортозаміщення на сегменти 

внутрішнього ринку, пріоритетні сфери господарських комплексів, 

функціонально-процесні елементи, структурні компоненти та просторові 

характеристики регіонального розвитку, як важливу передумову економічної 

безпеки держави; 

– концептуальні та прикладні засади державної політики формування й 

ефективного використання інноваційного потенціалу як засадничої передумови 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, а відтак і його 

спроможності до протидії імпортозалежності за рахунок запровадження так 

званого селективного підходу та розробки матриці регіональних особливостей 

економіко-ресурсного потенціалу, стану функціонування господарських 

комплексів та інструментів інноваційного розвитку, із застосуванням якої 

здійснюється обрання найефективніших засобів державного регулювання; 

– прикладні інструменти стратегування державної політики 

імпортозаміщення шляхом обґрунтування положень диференційованих 

стратегій для регіонів держави з різним рівнем і характеристиками 

імпортозалежності, зокрема розроблено та обґрунтовано стратегії: агресивної 

протидії споживчому імпорту та насичення внутрішнього ринку товарами 

місцевого виробництва; послідовної диверсифікації виробництва з 

експортоорієнтованого на внутрішній ринок; активізації міжрегіональної 

співпраці; фокусування та концентрованого зростання; збереження високих 

темпів розвитку внутрішнього виробництва та імпортозаміщення; 

– методико-прикладні засоби державної політики зміцнення економічної 



47 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки за рахунок доповнення 

ресурсно-функціонального підходу інституціональним, за якого інструменти й 

засоби державного регулювання спрямовуються на нівелювання структурних та 

інституціональних загроз посилення імпортозалежності, що дозволяє ув’язати 

завдання зміцнення економічної безпеки підприємницького сектору та 

зниження рівня імпортозалежності внутрішнього ринку; 

набули подальшого розвитку: 

– сутнісні характеристики поняття регіональної політики 

імпортозаміщення, зокрема, на відміну від підходу, коли це комплекс заходів, 

орієнтованих на витіснення з внутрішнього ринку продуктів імпорту, доведено 

необхідність закладення в основу поняття покращання співвідношень з-поміж 

виробництва, імпорту та споживання, а також мінімізації системних ризиків і 

загроз імпортозалежності внутрішньорегіонального та локальних ринків, що 

дозволяє сконцентрувати ресурси і зусилля у більш проблемних сферах і 

сегментах, орієнтуватися на стратегічно важливі види економічної діяльності, 

які мають потенціал розвитку, збалансовано підійти до регулювання сфер 

споживання та виробництва, обміну та розподілу, узгодити політику 

імпортозаміщення зі заходами з демонополізації ринків, детінізації та 

легалізації торгівлі і економічних відносин, протидії корупції тощо; 

– класифікація ризиків і загроз економічної безпеки держави, яку 

доповнено загрозами посилення імпортозалежності за такими 

класифікаційними ознаками: негативні наслідки дестабілізації внутрішнього 

ринку; сфери деформації системи суспільного відтворення; девіантні процеси у 

бізнес-середовищі; джерела «втечі» капіталу; чинники «пригнічення» 

факторних конкурентних переваг; 

– методика оцінювання міри впливу стану імпортозалежності на 

економічну безпеку держави, зокрема на основі коефіцієнтів імпортозалежності 

(імпортозаміщення) та індикаторів зовнішньоекономічної безпеки 

запропоновано розрахунок інтегрального коефіцієнта імпортозалежності та 

оцінювання міри зв’язку між інтегральними значеннями імпортозалежності 
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регіонів та їх економічної безпеки, визначення ключових параметрів 

імпортозалежності, що впливають на зміну інтегрального стану економічної 

безпеки держави; 

– підхід до формування системи стратегічних пріоритетів державної 

політики імпортозаміщення на засадах їх узгодження зі спектром критичних 

загроз економічній безпеці в умовах високої імпортозалежності, упровадження 

«запобіжників» їх упередження, формування повноцінної сукупності системних 

передумов імпортозаміщення, що дозволило обґрунтувати стратегічні 

пріоритети державної політики імпортозаміщення за напрямами: розширене 

відтворення господарської діяльності та капіталу галузей і базових видів 

економічної діяльності; раціональні співвідношення ключових структурних 

характеристик внутрішнього ринку; інноваційний розвиток на всіх стадіях 

суспільного відтворення; формування базових умов конкурентного та 

регуляторного середовища; збалансування сегментів внутрішнього ринку, їх 

інфраструктури та ресурсного забезпечення; 

– засоби державної політики зміцнення конкурентоспроможності 

суб’єктів реального сектору економіки, що відрізняються зміщенням акцентів з 

класичних методів державної підтримки і стимулювання посилення 

конкурентних переваг підприємств на стратегію з трьома векторами реалізації: 

поліпшення складових конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому 

ринку (фінансово-інвестиційної, управлінської, імпортозахисної, 

інтелектуально-кадрової, маркетингово-логістичної, товарної, техніко-

технологічної); нарощування та ефективне використання нематеріальної 

компоненти (прав на результати інтелектуальної творчої діяльності, 

інноваційно-технологічних, інформаційно-цифровізаційних розробок та інших 

нематеріальних активів); розвиток експортного потенціалу, зокрема його 

інституційної та фінансово-ресурсної інфраструктури;  

– засоби сегментно-секторальної державної політики імпортозаміщення, 

які відрізняються оптимізацією ресурсного та організаційного забезпечення, 

оскільки зусилля спрямовуються безпосередньо у сегменти та сектори 
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внутрішнього ринку з критичним рівнем імпортозалежності зі застосуванням 

таких інструментів, як інституційно-фінансовий, інституційно-проектний, 

економічної інтеграції та партнерства, маркетингово-інформаційний, 

організаційно-транскордонний, міжгалузевої співпраці. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання теоретико-методологічних і науково-прикладних засад реалізації 

політики імпортозаміщення та розвитку внутрішнього ринку в системі 

забезпечення економічної безпеки органами центральної, регіональної та 

місцевої влади, а також в освітньому процесі вищих навчальних закладів. 

Пропозиції щодо удосконалення державної політики реалізації 

структурних реформ у системі забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіонів України враховані при підготовці аналітичних доповідей до Щорічного 

Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України» та інформаційно-аналітичних матеріалів 

Національного інституту стратегічних досліджень (довідка № 293/451 від 

12.07.2018 р., дод. А.1). Рекомендації щодо узгодження стратегічних пріоритетів 

імпортозаміщення з базовими параметрами безпеки розвитку внутрішнього 

ринку, реалізації механізмів транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва, підвищення ефективності використання об’єктів торговельно-

виробничої та транспортно-логістичної інфраструктури враховані при виконанні 

наукових досліджень Регіональним філіалом Національного інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові (довідка № 1/15 від 25.07.2018 р., дод. А.2). 

Пропозиції щодо удосконалення механізмів і засобів державної політики 

забезпечення розвитку господарських комплексів на регіональному і місцевому 

рівні використані Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики 

та правосуддя (довідка № 130/08-231 від 05.09.2017 р., дод. А.3). Наукові 

напрацювання та рекомендації щодо посилення системи державного 

регулювання і контролю у сфері функціонування внутрішнього аграрного ринку 

та фінансово-інвестиційного забезпечення реалізації заходів імпортозаміщення 

використані під час формування і удосконалення положень Закону України «Про 
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розвиток сільського господарства та сільських територій в 2017-2020 рр. 

(інтегральне село)» в діяльності Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин (довідка № 46 від 28.09.2017 р., 

дод. А.4). 

Наукові розробки та рекомендації щодо покращення якісних 

характеристик функціонування і розвитку внутрішнього споживчого ринку та 

переходу вітчизняних виробників до реалізації експортоорієнтованої стратегії 

використані Хмельницькою торгово-промисловою палатою (довідка № 22-

01/507 від 08.09.2017 р., дод. А.5). Науково-практичні рекомендацій щодо 

системного посилення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на 

регіональному рівні використані Львівською обласною асоціацією малого і 

середнього підприємництва (довідка № 2/18 від 25.01.2018 р., дод. А.6). 

Рекомендації, які стосуються проведення моніторингу зміни тенденцій на 

ринку імпортозамінної продукції, а також ефективності реалізації 

інвестиційних проектів, функціонування і розвитку імпортозамінних 

виробництв впровадженні у практичну діяльність та використовуються 

Інститутом міжнародних економічних досліджень (довідка № 10/05 від 

15.03.2018 р., дод. А.7). 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі під час 

викладання дисциплін «Міжнародна економічна діяльність України», 

«Конкурентоспроможність підприємства», «Бізнес-планування», «Проектний 

аналіз», «Економіка біржової торгівлі» у Львівському торговельно-

економічному університеті (довідка № 586/01-1.08 від 27.07.2017 р., дод. А.8). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті положення, які є результатом особистої 

роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та 

методологічні положення і результати дисертації доповідалися та одержали 

схвалення на міжнародних, всеукраїнських і вузівських науково-практичних 
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конференціях, зокрема міжнародних: «Научният потенциал на света» 

(м. Софія, Республіка Болгарія, 2015 р.); «Соціально-економічний розвиток 

України в умовах співпраці з Європейським Союзом» (м. Миколаїв, 2016 р.); 

«Розвиток національної економіки України: нові реалії та можливості в умовах 

євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Сучасні тенденції розвитку світової 

економіки» (м. Харків, 2017 р.); «Трансформаційні процеси в економіці 

України: глобальні та регіональні аспекти» (м. Львів, 2017 р.); «Актуальні 

проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (м. Львів, 

2017 р.); «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах 

євроінтеграції» (м. Дубляни, 2017 р., 2018 р.); «Strategiczne pytania światowej 

nauki» (м. Перемишль, Республіка Польща, 2018 р.); «Věda a technologie: krok 

do budoucnosti-2018» (м. Прага, Чеська Республіка, 2018 р.); «Трансформація 

міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози» (м. Львів, 2018 р.); 

«Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці» (м. Київ, 

2018 р.); всеукраїнських: «Функціонування економічних систем в умовах 

постіндустріального розвитку» (м. Харків, 2015 р.); «Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 2015 р.); «Стратегічні 

перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 

середовищі» (м. Кременчук, 2017 р.); «Економічний розвиток України: поступ у 

ХХІ століття» (м. Київ, 2017 р.); «Фінансово-економічний розвиток України в 

умовах трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2017 р.); «Актуальні 

проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки» 

(м. Дніпро, 2017 р.); «Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів 

реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС» 

(м. Львів, 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в 

умовах глобалізації» (м. Львів, 2017 р.); вузівських: «Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, ЛКА, 2015 р.); 

«Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» 

(м. Львів, ЛТЕУ, 2018 р.). 
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Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в одній 

одноосібній монографії (обсягом 32,6 д. а.), чотирьох колективних монографіях 

(8,2 д. а. належить особисто автору), двох навчальних посібниках (14,3 д. а. 

належить особисто автору), одному підручнику (0,6 д. а. належить особисто 

автору), 36 статтях у фахових наукових виданнях України (з них дві в 

електронних наукових виданнях, 23 у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз, у тому числі дві у виданнях, що входять до 

наукометричної бази SciVerse Scopus, одна – до наукометричної бази Web of 

Science), 22 публікаціях апробаційного характеру, шести аналітичних 

доповідях, чотирьох аналітичних записках. Загальна кількість публікацій за 

темою дисертації становить 77 найменувань, з них 30 одноосібних. Загальний 

обсяг наукових праць становить 83,5 д. а., з них особисто автору належить 

72,1 д. а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 639 сторінок, у тому числі 407 сторінок основного 

тексту. Робота містить 36 рисунків (з них 17 на окремих сторінках) та 17 

таблиць (з них сім на окремих сторінках), а також 12 додатків, розміщених на 

121 сторінці. Список використаних джерел налічує 547 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ, 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 

1.1 Змістово-типологічні характеристики імпортозаміщення крізь 

призму стабілізації внутрішнього ринку та забезпечення економічної 

безпеки 

 

Державне регулювання національної економіки відбувається за різними 

напрямами, що передбачає використання значної кількості інструментів і 

засобів, ефективність яких визначається позитивними зрушеннями, зокрема 

збільшенням ВВП та розширенням місткості внутрішнього ринку, зростанням 

інвестиційної привабливості галузевих комплексів, інноваційності та 

технологічності, ділової активності населення тощо. При цьому склад 

інструментів державного регулювання залежить і від низки зовнішніх обставин, 

наслідків розвитку економіки держави, зовнішніх впливів, викликів та загроз 

тощо. 

Сучасні тенденції підтверджують і високу залежність економіки від 

розвитку внутрішнього ринку, у масштабах якого відбуваються господарсько-

виробничі, товарообмінні та інші процеси, виражаються їх результати, 

забезпечуються взаємозв’язки між суб’єктами економіки, формуються 

перспективи, але також і проблеми та перешкоди її розвитку. Проте очевидним 

є те, що внутрішній ринок повинен бути контрольований державою, аби 

тенденції його розвитку не загрожували економічній безпеці держави.  

Такий висновок підтверджується існуванням тісних взаємозв’язків між 

сферами розвитку внутрішнього ринку та забезпеченням функціонально-

структурних компонент економічної безпеки держави. Сучасні тенденції 

розвитку економік розвинених держав підтверджують посилення такої 

взаємозалежності та взаємозумовленості, доводять важливість узгодження 
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стратегічних пріоритетів поступу національного господарства та 

функціонування внутрішнього ринку. Таким чином, система державного 

регулювання має володіти інструментарієм, здатним забезпечувати розвиток 

внутрішнього ринку та формування основ економічної безпеки. З іншого боку, 

втручання держави у середовище внутрішнього ринку слід вважати необхідним 

за певних умов, у міру порушення структурних характеристик чи тенденцій 

сталого і збалансованого розвитку внутрішнього ринку держави та його 

сегментів. 

Коли на внутрішньому ринку суб’єкти виробничої діяльності не здатні 

конкурувати з імпортерами за задоволення внутрішніх потреб, одним із 

важливих чинників та інструментів регулювання розвитку внутрішнього ринку 

стає імпортозаміщення. При цьому реалізація політики імпортозаміщення 

позначається й на характеристиках економічної безпеки держави, зокрема через 

зміну структури і параметрів виробництва та споживання, функціонування 

товарообмінної системи, доступності до ринків, джерел акумулювання 

інвестиційного ресурсу тощо. 

В економічній літературі поняття імпортозаміщення не є новим, і його 

використання в основному зумовлене історичними етапами розвитку економіки 

держави, у межах яких виділялася першочерговість ефективного управління 

формуванням та використанням внутрішніх ресурсів і це передбачало 

економічну залежність чи її відсутність від імпорту товарів та послуг. Водночас 

імпортозалежність є характерною для всіх економік світу, але її рівень 

об’єктивно різний і при його критичному зростанні виникає необхідність 

реалізації ефективної державної політики імпортозаміщення, особливо у 

сферах, де конкурентні позиції вітчизняних виробників вкрай послабилися. 

Поняття «імпортозаміщення» почали використовувати ще в період 

існування командно-адміністративної системи господарювання як інструмент 

протекціонізму та державної політики регулювання економіки. Очевидно, що 

такі процедури могли дозволити собі країни, які володіли потужним ресурсним 

потенціалом, мали значний вплив на світову економіку та були більш 
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технологічно розвинені. Крім того, імпортозаміщення було потужним 

політичним інструментом, завдяки якому відбувався контроль та закладався 

стиль життя населення.  

Теоретичні аспекти обґрунтування процесів імпортозаміщення широко 

розглядалися у дослідженнях представників неокейнсіанської школи – 

П. Самуельсона, Дж. Хікса, М. Фелдстайна, М. Бруно, Ф. Модільяні, 

Д. Патінкіна, які у другій половині ХХ ст. представили модель економічного 

розвитку держави через процеси витіснення імпортних товарів вітчизняними, 

пріоритетне використання внутрішніх ресурсів, відмову від зовнішніх джерел 

фінансування економіки. Так, у теоретичних моделях економічного розвитку 

держави тих часів імпортозаміщення визначалося з позицій пошуку нових 

шляхів реалізації державної політики в цій сфері, що пізніше утворило окремі 

концепції управління економікою. 

У сучасній науковій літературі поняття «імпортозаміщення» 

розглядається за різними підходами. Багато науковців дотримується 

адміністративного підходу, за якого визначна роль відводиться 

протекціоністським заходам у реалізації державної політики імпортозаміщення. 

Так, В. Геєць розглядає імпортозаміщення як засіб державної підтримки 

національного промислово-виробничого сектору, що сприяє подоланню 

від’ємного сальдо платіжного балансу та збільшенню експортних можливостей. 

Він наголошує на необхідності його використання органами державного 

регулювання, насамперед у секторах економіки з високим інноваційним 

потенціалом, що дозволить насичувати внутрішній ринок високотехнологічною 

продукцією вітчизняного виробництва [88, с. 5-10]. 

У праці [430, с. 232] автори дотримуються такої ж думки та виділяють 

переваги протекціоністських заходів політики імпортозаміщення в умовах 

глобалізації світової торгівлі та загострення міжнародних економічних 

конфліктів, які стосуються забезпечення захисту та збалансованості 

внутрішнього ринку, розвитку нових видів економічної діяльності, досягнення 

високого рівня конкурентоспроможності виробничого комплексу. Відповідні 
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припущення науковців досить вдало враховують сучасні реалії розвитку 

товарного ринку нашої держави, який в умовах високої імпортозалежності та 

суттєвого звуження масштабів у міру посилення економічної агресії Російської 

Федерації не може існувати без державної підтримки. Але необхідно 

враховувати й інше. Якщо в умовах міжнародних економічних конфліктів 

протекціоністські дії держави є вкрай необхідними та повинні постійно 

переглядатися через свою практичну значущість, то в умовах глобалізації є 

обмеженими з боку світових торговельних інституцій (СОТ, Міжнародної 

торгової палати, Конференції ООН з торгівлі та розвитку) та не здатні сприяти 

вирішенню всього комплексу проблем чи завдань державної політики 

імпортозаміщення. 

Інші прихильники протекціонізму Я. Жаліло та Д. Покришка розглядають 

імпортозаміщення як засіб зміцнення конкурентоспроможності та забезпечення 

економічної безпеки держави в умовах збільшення відкритості внутрішнього 

ринку. На їхню думку, державна підтримка імпортозамінного виробництва 

надає нові потенційні можливості для побудови інноваційної моделі розвитку 

економіки, підвищує її рівень відповідності потребам сучасної конкурентної 

боротьби на світовому ринку та забезпечує створення фінансово стійких 

економічних суб’єктів, спроможних ефективно будувати свою конкурентну 

поведінку у глобальному економічному середовищі [147, с. 73]. 

Безперечно, що роль держави є головною в розвитку економіки, але її 

вплив не має поширюватися на конкуренцію серед суб’єктів внутрішнього 

ринку. В умовах високої імпортозалежності економіки дії державних 

інституцій, навпаки, повинні стимулювати зростання конкуренції, вільне 

пересування капіталу, товарів, грошей. Вважаємо, що рівень 

конкурентоспроможності економіки не може залежати від рівня державної 

підтримки підприємницького сектору, скоріш повинна сформуватися 

залежність від якості та ефективності державного управління (розробки та 

реалізації програм розвитку, нормативно-правових змін).  

Окрема група науковців розглядає імпортозаміщення як політику 
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держави, спрямовану на зменшення потреби економіки в імпорті певних видів 

продукції завдяки збільшенню частки реалізації на внутрішньому ринку про-

дукції, виробленої на її території [28, с. 121-129; 297, с. 50-81; 392, с. 122-130]. 

Але при цьому незрозуміло, по-перше, яким є критичний рівень 

залежності економіки від імпортної продукції (послуг), а по-друге, чи існують 

внутрішні можливості для виробництва всіх видів товарів. Тому доцільно 

розподіляти товари та послуги на дві групи: які в міру дії природних, 

виробничо-ресурсних та інших чинників можуть або не можуть бути 

заміненими внаслідок виробництва (створення) на території держави. 

Імпортозаміщення як державна політика розглядається й у дослідженнях 

В. Точиліна. Але, на відміну від попередніх тверджень, імпортозаміщення 

визначається як сукупність заходів державного регулювання внутрішнього 

виробництва продукції, яка потребує поглибленої технологічної переробки та 

матиме високу додану вартість. Учений вважає, що за умов критичного рівня 

імпортозалежності держава повинна основні ресурси скеровувати на зміну 

галузевої структури економіки, перелаштувавши її на вищий технологічний 

уклад [387, с. 192-194]. Дійсно, розвиток економіки все більше зумовлений 

інноваційно-технологічними процесами, що відбуваються у виробничому 

секторі. Тому держава всіляко повинна підтримувати та розширювати практику 

упровадження у виробничу діяльність суб’єктів реального сектору економіки 

прогресивних інновацій та технологій. Утім, галузі розвиваються по-різному, і 

вибіркова державна підтримка може мати неочікувані наслідки. Вважаємо, що 

для інноваційно-технологічного прориву варто спочатку збалансувати галузеву 

структуру економіки та в подальшому намагатися її зберегти і системно 

підтримувати. 

На звуженні масштабів реалізації протекціоністських заходів у галузевій 

системі економіки наголошують й інші науковці. На думку Л. Шинкарук, 

імпортозаміщення є процесом розвитку пріоритетних секторів промислового 

виробництва, що всіляко підтримується державою на різних рівнях 

управління [429, с. 168]. Поділяємо припущення науковця щодо системного 
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забезпечення реалізації державної політики імпортозаміщення, що повинно 

відбуватися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Так 

склалося, що регіональні органи влади через ресурсні обмеження не здатні 

вирішувати проблем імпортозалежності власного товарного ринку. Очевидно, 

що така модель розвитку національного господарства потребує змін, зокрема за 

рахунок децентралізації окремих сфер державного управління (інвестиційної, 

науково-дослідної тощо). 

Натомість І. Дунаєв та В. Бабаєв дотримуються функціонального підходу 

у визначенні сутності імпортозаміщення, розглядаючи його як сукупність 

заходів зі створення умов для розвитку справедливої конкуренції на 

внутрішньому ринку та забезпечення диверсифікації діяльності суб’єктів 

базових видів економічної діяльності. Учені вбачають роль держави як 

регулятора економіко-правового середовища підприємницької діяльності, в 

якому існуватиме верховенство права, діятимуть міжнародні стандарти, 

гарантуватиметься захист інтелектуальної власності [128, с. 56-64] Таке 

твердження вдало виділяє способи імпортозамінної індустріалізації та не 

заперечує концептуальних характеристик економіки держави – підтримка та 

сприяння розвитку базових видів економічної діяльності. У процесі реалізації 

державної політики імпортозаміщення функції державних інституцій повинні 

полягати у стимулюванні виробників виготовляти інноваційно-технологічну та 

конкурентоспроможну продукцію, а саме: залучати під державні гарантії 

сучасні технології та обладнання, сформувати прозоре конкурентне 

середовище, розвивати фінансово-інвестиційну інфраструктуру. 

Підтримує думку щодо розвитку нових видів економічної діяльності через 

реалізацію державної політики імпортозаміщення й низка інших науковців. 

Так, О. Собкевич та інші автори розглядають імпортозаміщення як перехідний 

етап у процесі реструктуризації економіки, після якого має відбуватися 

послідовний перехід до експортоорієнтованої моделі розвитку, що зумовлено 

обмеженістю внутрішнього ринку та необхідністю забезпечення нових ринків 

збуту [341, с. 7]. Учені наголошують, що після формування експортного 
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потенціалу органи державної влади повинні відмовитися від 

протекціоністських заходів та сконцентруватися на зниженні рівня 

монополізованості ринків, скороченні тіньового сектору, покращанні структури 

імпорту. Світовий досвід підтверджує, що реалізація протекціоністських 

заходів з обмеження можливостей доступу на внутрішній ринок імпорту не 

може бути тривалою та її невчасне припинення здатне призвести до негативних 

наслідків. Остаточно про ефективність державної політики імпортозаміщення 

можна стверджувати, якщо відбудеться заміна векторів розвитку економіки – 

від імпортозамінного до експортоорієнтованого високотехнологічного 

виробництва. Така стратегія досить прогресивно враховує економічні потреби 

держави, які стосуються збереження функціональності та осучаснення 

промислово-виробничого комплексу. 

На необхідності участі держави у реалізації політики імпортозаміщення 

наголошує О. Старовойтова, але, на відміну від інших, виділяє окремі її якісні 

характеристики. Зокрема, на її думку, імпортозаміщення – це частина 

державної політики, яка спрямована не на обмеження імпорту, а на 

стимулювання внутрішнього виробництва та її суб’єктів з метою витіснення 

імпорту завдяки виробництву конкурентоспроможної продукції та 

переорієнтації споживчого попиту [418, с. 17]. Таким чином автору вдалося 

поєднати головні характеристики імпортозаміщення – відновлення та 

налагодження конкурентоспроможного виробництва, розвиток конкуренції, 

покращання споживчого попиту на вітчизняну продукцію. Водночас державній 

політиці імпортозаміщення притаманні й інші характеристики, такі як 

удосконалення інституційної інфраструктури, упровадження структурних 

реформ, розвиток міжфункціональної кооперації тощо. 

Очевидно, що державна політика імпортозаміщення не повинна 

стосуватися всієї сукупності імпортних товарів, оскільки існує об’єктивна 

ресурсна обмеженість щодо нарощення виробничих потужностей у всіх галузях 

і секторах матеріального виробництва. Відзначимо думку Р. Пребіша, який 

наголошує на необхідності використовувати вибіркові способи протекціонізму 
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в державній політиці імпортозаміщення з метою ефективного вирішення 

проблем погіршення умов розвитку внутрішнього ринку, враховуючи 

особливості міжнародного поділу праці, торговельних відносин з розвиненими 

країнами та зміни, спричинені науково-технічним прогресом [536, с. 269-270]. 

Такі твердження вважаємо досить раціональними у визначенні комплексу 

завдань державної політики імпортозаміщення, чого можна досягнути за умови 

диференційованого підходу до вибору галузей державної підтримки. Попри це, 

вважаємо, що у держави повинен існувати чіткий план розвитку кожної з 

галузей економіки, де буде визначено короткострокові та довгострокові їх 

перспективи. Очевидно, що сучасні тенденції світової економіки визначають 

пріоритетність розвитку галузей, продукція яких має високу додану вартість та 

інноваційність. 

Варто зазначити, що вибірковий протекціонізм полягатиме в 

організаційному й адміністративному сприянні розвитку тих видів економічної 

діяльності, прибутковість яких буде вища від аналогічних виробництв поза 

межами країни та зростання її передбачатиме підвищення ділового інтересу 

підприємств до диверсифікації діяльності, виробництва нової або більш якісної 

продукції, створення орієнтованої на експорт ринкової інфраструктури [277, с. 

30]. Але в будь-якому разі розвиток кожної з галузей має забезпечувати 

соціальні та економічні потреби держави і порівняння їх темпів із світовими 

тенденціями часто не відповідає реальному стану справ у господарстві. 

Зокрема, часто експортоорієнтованим підприємствам, які займають монопольне 

становище, економічно не вигідно реалізовувати продукцію на внутрішньому 

ринку, що й призводить до його насичення імпортом та посилення відповідної 

залежності всієї галузі. 

Натомість Дж. К. Хеллейнер вважав хибним використовувати вибіркове 

імпортозаміщення, у результаті чого існуватиме високий ризик формування 

неефективного промислового сектору економіки зі значним недовикористанням 

потужностей, обмеженою зайнятістю, вузькими перспективами для підвищення 

ефективності праці. Автор розглядає імпортозаміщення як комплекс стимулів, 
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які дозволяють забезпечити відносну ефективність різних видів економічної 

діяльності і, таким чином, підтримувати внутрішнє виробництво аналогів 

імпортних товарів, а згодом і стимулювати їх експорт [520, с. 22]. Отже, вибір 

імпортозамінного виробництва має стосуватися продукції, яка може 

виготовлятися на території держави відповідно до якості ресурсного 

забезпечення, зокрема  інтелектуально-кадрового. Вважаємо, що державі варто 

розвивати внутрішнє виробництво, яке має всі передумови до досягнення 

конкурентоспроможного рівня, та недоцільно намагатися виготовляти 

продукцію всупереч економічним показникам. Без сумніву, нові види продукції 

збільшують конкурентні переваги держави на світовому ринку, але такі проекти 

є довготривалими і їх здатні реалізувати лише держави зі значним сировинним 

та людським потенціалом. 

Ефективність державної політики імпортозаміщення також залежить від 

низки зовнішніх і внутрішніх чинників та умов. Одним із них є конкурентне 

середовище. Так, на важливості впливу конкурентного середовища на перебіг 

процесів імпортозаміщення наголошують А. Мазаракі та Т. Мельник, які 

імпортозаміщення розглядають як процес виробництва конкурентоспроможних 

замінників імпортної продукції, що дозволяє забезпечити потреби 

внутрішнього ринку та збалансувати торговельний баланс країни. Автори 

наголошують, що для налагодження імпортозамінного виробництва у державі 

повинні проводитися структурні та інституційні реформи, які стосуватимуться 

зміцнення переваг вітчизняних виробників та їх продукції, розвитку 

споживчого ринку, скорочення тіньового сектору, активізації інтеграційних та 

кооперативних процесів [265, с. 11]. Вкрай важливо, щоб державна політика 

імпортозаміщення узгоджувалася з усіма фазами суспільного відтворення, 

визначала їх параметри та якість міжфункціональних взаємозв’язків на 

внутрішньому ринку. Не доводиться стверджувати про вирішення завдань 

імпортозаміщення, якщо хоча б в одній із фаз не вдалося забезпечити 

домінуючий вплив внутрішніх суб’єктів господарської діяльності.  

Такі думки поділяє С. Пазізіна, додаючи, що «… імпортозаміщення через 
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реалізацію державної політики структурних зрушень не лише повинно 

відповідати потребам внутрішнього ринку, а й дозволяти збільшувати експорт 

товарів з високою доданою вартістю» [314, с. 10]. Науковець дотримується 

вектора послідовного переходу промислово-виробничого сектору від стану 

імпортозаміщення до експортоорієнтованого. Усе це повинно мати 

раціональний характер та не призвести до негативних структурних зрушень. 

Принаймні у державі не має відбутися скорочення та закриття певних видів 

економічної діяльності, погіршитися територіальна структура виробництва, 

знизитися якість системи розподілу факторів виробництва тощо. 

На думку Т. Ващенко, імпортозаміщення – це створення конкуренто-

спроможного національного продукту для задоволення потреб споживачів, що 

передбачає переорієнтацію виробництва на власні сили, забезпечення процесу 

модернізації виробничих потужностей [68, с. 1-2]. Автор розглядає передумови 

імпортозаміщення, але при цьому обмежує себе, вказуючи лише на задоволення 

потреб населення, і не розглядає інших пріоритетів державної політики 

імпортозаміщення – збільшення частки виробництва інноваційно-

технологічних вітчизняних товарів з високою доданою вартістю, підвищення 

інвестиційної привабливості промислово-виробничого комплексу, розширення 

частки споживання якісних і безпечних товарів на внутрішньому ринку. 

Очевидно, що зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних товарів 

(послуг) є пріоритетом державної політики імпортозаміщення. Так, Я. Яловенко 

вважає, що імпортозаміщення повинно стосуватися процесів освоєння 

виробництва принципово нових конкурентоспроможних видів продуктів з 

відносно високою доданою вартістю [497, с. 36]. Такі твердження є вдалим 

доповненням думок Т. Ващенко, що в сукупності дозволяють визначити 

головні пріоритети державної політики імпортозаміщення. Водночас потрібно 

враховувати, що ринкове середовище є досить динамічним і тому стратегічні 

напрями та пріоритети відповідної державної політики потребуватимуть змін. 

Натомість І. Бураковський вважає імпортозаміщення первинною формою 

економічної трансформації та основою для розуміння й осмислення наступних 
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еволюційних форм і моделей економічних перетворень, наголошуючи на його 

ключовій ролі у формуванні базових основ економічного зростання 

національного господарства [44, с. 190-191]. Утім, не варто імпортозаміщення 

розглядати як довготривалий інструмент забезпечення поступу держави, 

швидше його висока ефективність зберігається не тривалий період. Про 

розвиток економіки свідчить її зовнішньоторговельний та платіжний баланс, 

що потребує, окрім забезпечення внутрішнього споживання, збільшення обсягів 

експорту продукції й це одночасно підтверджуватиме її 

конкурентоспроможність у глобальному вимірі. 

З-поміж тверджень щодо сутності імпортозаміщення варто комплексним 

вважати таке, що визначає його як «… напрям державної структурної політики, 

метою якого є покращення співвідношень вітчизняного виробництва, імпорту 

та продажу на внутрішньому ринку товарів і послуг, що реалізується шляхом 

стимулювання розвитку і покращення конкурентних позицій реального сектору 

економіки, стримування імпорту з застосуванням тарифних і нетарифних 

обмежень, збільшення обсягів експорту та покращення торговельного балансу 

країни» [466, с. 14]. Дійсно, автор виділив головні стратегічні цілі державної 

політики імпортозаміщення, досягнення яких свідчитиме про високий рівень 

ефективності її реалізації. Водночас на внутрішньому ринку існують й інші 

критичні структурні проблеми, такі як широкомасштабність тіньової економіки, 

високий рівень монополізованості окремих секторів промисловості, 

розбалансованість просторово-видової мережі об’єктів торгівлі. 

Інша група науковців підходять до тлумачення сутності поняття 

імпортозаміщення як окремого процесу. Так, в економічних енциклопедіях та 

словниках  імпортозаміщення трактується як процес зменшення або 

припинення імпорту товару внаслідок організації виробництва товарів-

замінників у середині країни [138, с. 420; 149; 150; 223]. Такої думки 

дотримується й низка інших авторів (І. Плющик, Р. Огородник, 

М. Якубовський, К. Пугачевська, В. Зарянкіна), які розглядають 

імпортозаміщення як процес скорочення або припинення імпорту певних 
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товарів шляхом налагодження виробництва та заміщення на внутрішньому 

ринку країни аналогічними вітчизняними, адекватними або такими, що мають 

вищі споживчі властивості, якістю не поступаються і вартістю не вище 

імпортних [155, с. 44-50; 324; 372, с. 174-178; 496, с. 100-112]. Утім, необхідно 

враховувати й характеристики імпортних продуктів, які насичують внутрішній 

ринок, керуючись декількома інтересами, головним із яких є достатня 

купівельна спроможність населення. Таким чином, у державній політиці 

імпортозаміщення варто передбачати не лише організацію виробництва 

замінників імпорту, а й нових видів продукції, які формуватимуть та 

задовольнятимуть перспективні потреби населення. 

Як вважають Я. Еней та Т. Кісіль, імпортозаміщення є економічним 

процесом, що обмежує імпорт внаслідок збільшення виробництва й споживання 

не менш якісних товарів вітчизняного виробництва, коли ціновий чинник не є 

вирішальним у споживчому виборі покупця [140; 141; 185]. Очевидно, що є 

частина населення, яка під час купівлі товарів звертає увагу лише на їхню 

якість і не зважає на їх походження. Утім, в умовах системної кризи пріоритети 

населення змінюються і вирішальним чинником у виборі товару стає ціна, а 

наступним – якість, імідж (бренд), цінність у споживанні. 

Інший тип процесу у визначенні сутності імпортозаміщення виділяє 

Н. Коваленко – «економічний процес бажаного або небажаного витіснення 

товарів імпортного виробництва з вітчизняного ринку». При цьому 

імпортозаміщення є небажаним, коли якісні імпортні товари починають 

замінятися менш якісними вітчизняними аналогами, і, навпаки, бажаним 

(ефективним) – коли ціновий фактор не є основним у споживчому виборі 

покупців на внутрішньому ринку [187, с. 617]. Про негативні аспекти 

імпортозаміщення стверджує і П. Шеремета: «Імпортозаміщення – це найгірше 

вирішення проблеми торгового дефіциту країни» [481]. Такі думки дозволяють 

зробити висновок, що імпортозаміщення є свідченням економічного спаду та 

глибокої виробничо-технологічної кризи базових секторів національного 

господарства. Дійсно, імпортозаміщення підтверджує виникнення проблем в 
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економіці, але основна його сутність стосується визначення найефективніших 

інструментів їх вирішення. Тому імпортозаміщення варто розглядати стосовно 

результатів, які вдасться досягнути через розробку та реалізацію відповідної 

державної політики. 

Дотримуючись управлінського підходу, зазначимо, що процес 

імпортозаміщення повинен мати всі якості управління – планування, контроль, 

організація тощо. Так, Н. Сучкова виділяє важливість планування 

імпортозаміщення, що передбачає реалізацію протекціоністської політики задля 

насичення внутрішнього ринку товарами національного виробництва, а відтак 

поліпшення структури платіжного балансу, нормалізації внутрішнього ринку, 

реалізації інноваційного промислового потенціалу, розвитку людського 

капіталу [441, с. 23]. Якщо окремі автори поєднували протекціоністські заходи 

лише з відновленням та забезпеченням конкурентоспроможного виробництва, 

то Н. Сучкова розглядає їх як єдиний реальний спосіб соціально-економічного 

розвитку. Як свідчить світовий досвід, низка країн в окремий історичний 

відтинок активно використовувала такий підхід у реалізації політики імпорто-

заміщення (зокрема, країни Азії), але на сьогодні протекціоністські заходи не 

дозволяють вирішувати критичні внутрішньоекономічні проблеми, вони більше 

стимулюють розвиток галузей із низьким рівнем інвестиційної привабливості. 

Автори В. Ситай, І. Зaвсегдaшня, О. Дальніченко, Е. Назарчук, 

Л. Перегородієва та інші характеризують імпортозаміщення як процес 

збільшення виробництва й внутрішнього споживання вітчизняних товарів при 

зниженні споживання імпортних товарів (у фізичному вираженні та тільки для 

товарів, для яких таке заміщення можливе) [294, с. 7-9; 321, с. 6-12; 408]. Утім, 

особливістю державної політики імпортозаміщення є те, що ця проблема 

залежить і водночас визначається всіма фазами суспільного відтворення. 

Відповідно, окрім виробництва та споживання, варто наголошувати і на фазах 

розподілу та обміну, в межах яких також мають пройти структурні зміни та 

інституціональні реформи у державній системі регулювання імпортозаміщення.  

Окремі науковці  імпортозаміщення розглядають як процес заміни 



66 

імпортних товарів на їх аналоги, які країна може виробляти для власних потреб 

[100, с. 42-47; 276, с. 173-179; 524, с. 84-190].
 
Але не завжди існує необхідність 

заміни імпортних товарів, а особливо під час реалізації масштабних 

інноваційних проектів. Це очевидно, адже задля налагодження виробництва 

високотехноло-гічної продукції потрібні значні ресурси, доступ до яких 

сьогодні досить обмежений. 

Також варто виділити й позиції науковців, які наголошують на 

мотиваційному характері імпортозаміщення. Так, А. Чухно, З. Варналій, 

С. Дрига та інші підкреслюють, що імпортозаміщення є інноваційним 

механізмом структурної модернізації, який має потенціал «творчого 

руйнування» та створює дієві стимули до інноваційного прориву держави [439, 

с. 59-71]. Дійсно, імпортозаміщення дозволяє розвивати нові види економічної 

діяльності, розбудовувати інноваційну інфраструктуру, створювати інтегровані 

виробничі комплекси. Саме завдяки імпортозаміщенню у державі формується 

дієздатне бізнес-середовище, змінюється структура споживчих цінностей, 

покращується система розподілу факторів виробництва. 

Натомість А. Зіннатулліна характеризує імпортозаміщення як процес 

стимулювання внутрішньодержавного виробництва продукції, сучасне 

споживання якої не досягає економічно обґрунтованого рівня [157, с. 21-30]. 

Автор вдало підкреслює масштаби імпортозамінного виробництва продукції, а 

саме: до рівня достатнього задоволення поточних та формування 

перспективних споживчих потреб населення. 

Водночас, на думку О. Попової, імпортозаміщення – це комплекс заходів 

зі зниження економічних загроз через сприяння розвитку внутрішнього 

виробництва, обмеження імпорту і стимулювання придбання національних 

товарів [332]. Хоча й імпортозаміщення дозволяє відновити позиції та 

встановити конкурентоспроможне вітчизняне виробництво, але не позбавляє 

від головних соціально-економічних загроз розвитку національного 

господарства: критичного зниження рівня безробіття, тінізації економіки, 

монополізації внутрішнього ринку. Водночас варто стверджувати про 



67 

подолання комплексу проблем та загроз у державі через імпортозаміщення за 

умов попередньо вдалих інституційних реформ та підготовлених на їх базі 

загальнонаціональних програм (проектів). 

Сутність імпортозаміщення А. Ельянов розглядає стосовно створення 

всеохоплюючих промислових комплексів з метою насичення внутрішнього 

ринку продукцією місцевого виробництва [490, с. 7]. Але розвиток 

промислового виробництва не гарантує зниження імпортозалежності 

економіки, адже продукція повинна розподілятися та обмінюватися на 

внутрішньому ринку, що підтверджує важливу роль й інших секторів 

національного господарства (торгівлі, транспорту і зв’язку, інформації та 

телекомунікації). Тому в державній політиці імпортозаміщення необхідно 

враховувати низку галузевих, а також просторово-територіальних особливостей 

та згідно з ними раціонально розподіляти пріоритети економічного розвитку 

національного господарства. 

На стимулюючому ефекті наголошують і міжнародні наукові інституції, у 

програмних документах яких наводяться такі визначення імпортозаміщення: 

стратегія економічного розвитку держави, що передбачає зростання 

внутрішньої промисловості, часто із використанням тарифних та нетарифних 

обмежень [512]; політика стимулювання внутрішнього виробництва продукції, 

яка в іншому разі експортуватиметься [523]. 

Узагальнюючи викладене, доходимо висновку про те, що наукові 

припущення щодо сутності поняття «імпортозаміщення» зводяться до 

виділення його адміністративно-протекціоністського та економічно-

ліберального значення у відновленні та становленні на території держави 

конкурентоспроможного виробництва, розвитку внутрішнього споживчого 

ринку, проведенні необхідних структурних зрушень у співвідношеннях 

споживання вітчизняної та імпортної продукції (послуг), формуванні додатного 

зовнішньоторговельного балансу тощо (рис. 1.1). Водночас за будь-якого 

підходу імпортозаміщення розглядають як необхідне явище у національному 

господарстві, що дозволяє забезпечити й підтримувати достатній рівень його 

сталого соціально-економічного розвитку. 
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Рис. 1.1. Сутнісні характеристики поняття «імпортозаміщення»  
(авторська розробка) 
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Визначення імпортозаміщення як певного процесу (скорочення, 

припинення, обмеження, витіснення імпорту товарів; планування, організації, 

стимулювання збільшення обсягів внутрішнього виробництва аналогічних 

товарів) дозволяє з’ясувати його концептуальні характерристики під час 

розроблення та реалізації відповідних державних програм. Це особливо важливо, 

коли такі програми поєднують вирішення завдань щодо економічного зростання 

та забезпечення економічної безпеки держави. 

Водночас аналогічні висновки можна зробити й з інших тверджень 

науковців про сутність імпортозаміщення. Так, Д. Уваров розглядає 

імпортозаміщення як пріоритетний інструмент у вирішенні завдань державної та 

регіональної політики в частині забезпечення національної безпеки і сталого 

економічного розвитку держави [450, с. 3]. Насамперед це підтверджується 

завданнями, які вдається вирішувати через державну політику імпорто-

заміщення, а саме: збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення її 

конкурентоспроможності; розвиток інституціонального середовища; покращання 

стандартів споживання; захист внутрішнього ринку від неправомірної 

конкуренції тощо. Безперечно, що забезпечення економічної безпеки держави є 

неможливим без тих структурних змін, що їх стимулює імпортозаміщення. 

Науковець Е. Логачева характеризує імпортозаміщення як інструмент 

забезпечення продовольчої безпеки та один із шляхів підвищення 

конкурентоспроможності переробних галузей економіки [221, с. 29]. Такої 

думки дотримується й С. Редько та наголошує, що забезпечення продовольчої 

безпеки країни досягається завдяки нарощуванню обсягів вітчизняного 

виробництва при синхронному імпортозаміщенні відповідних видів продукції і 

розширенні експорту за рахунок ефективної системи державного 

протекціонізму [383, с. 130-131]. Звісно, що суспільні потреби є в основному 

продовольчі, і це визначає головні пріоритети державної політики 

імпортозаміщення. Попри це, розвиток економіки та її економічна безпека 

зумовлюються не лише вирішенням продовольчих завдань, а також 

стабільністю фінансової системи, інвестиційно-інноваційним розширенням 
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промислово-виробничого комплексу тощо, і такі аспекти повинні бути 

враховані у трактуванні поняття імпортозаміщення. 

До виділення окремих складових економічної безпеки держави під час 

розроблення та реалізації державної політики імпортозаміщення вдаються й 

інші науковці. Так, С. Баєвська та А. Сотіна головним напрямом 

імпортозаміщення вважають інформаційні технології, а реалізацію державою 

відповідних програм розвитку – значущим фактором забезпечення її 

економічної безпеки та збільшення стійкості до зовнішнього впливу [20, с. 247]. 

Більшу кількість складових економічної безпеки та сфер розвитку держави 

виділяє А. Комілов, який наголошує, що функціональність імпортозаміщення 

залежить від кон’юнктури світового господарства та технологічних змін у 

ньому, що дозволяють забезпечити зовнішньоекономічну, фінансову і 

продовольчу безпеку держави [193, с. 104]. Таким чином, у наукових 

припущеннях жодним чином не виділяються концептуальні аспекти державної 

політики розвитку внутрішнього ринку, а лише майбутні результати впливу 

зовнішньоекономічних відносин, що суперечить базовим принципам 

забезпечення економічної безпеки держави. 

Головною метою імпортозаміщення І. Суханова та М. Лявіна вважають 

забезпечення економічної безпеки держави, тобто виробництва таких обсягів 

якісної продукції, які задовольнятимуть попит населення, а промисловість – у 

сировині. Автори представляють імпортозаміщення як особливий тип 

економічної стратегії та промислової політики держави, спрямований на захист 

внутрішнього виробника і забезпечення населення всіма необхідними товарами 

споживчого попиту шляхом заміщення імпортних товарів товарами 

національного виробництва [434, с. 27]. Такі твердження концептуально 

правильно корелюють із розвитком національної економіки та формуванням 

передумов забезпечення її безпеки. Однак не варто виділяти лише промисловий 

сектор як об’єкт підтримки з боку держави, адже імпортозаміщення повинно 

стосуватися не тільки товарів промисловості, а й сільського господарства чи 

невиробничої (нематеріальної) сфери. 
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Очевидно, що на стан економічної безпеки держави впливає значна 

кількість чинників, але суттєвим тут є зовнішній вплив, який неможливо 

контролювати, він часто непрогнозований і потребує значних внутрішніх 

ресурсів для відповідного нівелювання. На думку Я. Яловенко, за таких 

обставин імпортозаміщення набуває загальнодержавного рівня, стаючи 

важливим фактором підвищення захисту економічної безпеки країни, її 

стійкості до зовнішнього впливу та засобом, здатним вивести зі стагнації [497, 

с. 36]. 

Такої думки дотримується й А. Александров: «Імпортозаміщення є 

напрямом істотного підвищення рівня економічної безпеки держави, який 

передбачає диверсифікацію засобів його підвищення через модернізацію і 

розвиток всіх галузей народного господарства, вдосконалення технологій і 

активне впровадження інновацій. Таким чином економічна безпека держави 

буде забезпечена наукомісткою і високотехнологічною продукцію та, головне, 

відповідатиме потребам внутрішнього ринку» [6]. 

Зазначимо, що забезпечення економічної безпеки держави відбувається 

на основі управління низкою її функціональних складових (виробничою, 

демографічною, енергетичною, зовнішньоекономічною, інвестиційно-

інноваційною, макроекономічною, продовольчою, соціальною, фінансовою) і 

це потребує застосування комплексного підходу, який враховуватиме 

сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників. Водночас про результативність 

забезпечення економічної безпеки держави свідчать тенденції на внутрішньому 

ринку, які зумовлюються рівнем залежності ринку від імпортних товарів. 

Якщо врахувати, що економічна безпека держави характеризує здатність 

національної економіки до сталого та збалансованого зростання, а 

імпортозаміщення забезпечує стабільність і розвиток, актуально стверджувати 

про тісну залежність економічної безпеки держави від імпортозаміщення. Про 

ефективність імпортозаміщення як інструмента забезпечення економічної 

безпеки держави можуть свідчити такі її результати, зокрема за окремими 

складовими економічної безпеки: 1) забезпечення максимально ефективного 



72 

використання наявних виробничих потужностей держави, їх модернізація та 

розширене відтворення (виробнича безпека); 2) формування передумов до 

самодостатнього відтворення та імміграції економічно активного населення 

(демографічна безпека); 3) гарантування оптимального насичення внутрішнього 

ринку імпортними товарами та рівня відповідної залежності 

(зовнішньоторговельна безпека); 4) формування фінансово-інвестиційних 

стимулів до розширення виробництва високотехнологічної продукції з високою 

часткою доданої вартості (інвестиційно-інноваційна безпека); 5) досягнення 

системності та збалансованості макроекономічних відтворювальних пропорцій 

(макроекономічна безпека); 6) збільшення обсягів внутрішнього виробництва 

продуктів харчування, яке здатне повністю забезпечити потреби суспільства в 

споживчих товарах належної якості (продовольча безпека); 7) підвищення рівня 

зайнятості висококваліфікованих працівників, їх продуктивності та 

ефективності праці, формування високої мотивації праці та рівня якості 

трудового життя (соціальна безпека); 8) збереження цілісності та єдності 

фінансової системи країни, її стійкості до дисбалансів (фінансова безпека). Усе 

це засвідчує необхідність поєднання процесів імпортозаміщення та 

забезпечення економічної безпеки держави, а особливо, коли посилюється 

відкритість внутрішнього ринку, не сформоване інституціональне середовище, 

погіршується співвідношення елементів економічної системи. 

Очевидно, що реалізація державної політики імпортозаміщення 

позитивно позначається на певних важливих параметрах економічної безпеки 

держави та є необхідною в умовах активізації деструктивних чинників 

гібридної агресії. Отже, без зменшення рівня залежності від імпорту неможливо 

досягнути високого рівня самодостатності економіки, забезпечити економічну 

самостійність, стабільність і стійкість, активізувати економічне зростання 

держави. При цьому важливою є роль внутрішнього ринку, який забезпечує 

взаємозв’язки між імпортозаміщенням та елементами економічної безпеки, 

визначає стан економічного зростання та інвестиційної привабливості держави, 

ідентифікує напрями реалізації структурних змін та інституціональних реформ 
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у системі державного регулювання. Зазначені взаємозумовленості цих понять 

наведено на рис. 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Взаємозумовленість імпортозаміщення, розвитку внутрішнього 

ринку та забезпечення економічної безпеки держави (авторська розробка) 
 

Передумовою підвищення ефективності державної політики 

імпортозаміщення, розвитку внутрішнього ринку та економічної безпеки слід 

вважати інституціональні реформи, у межах яких відбуватимуться підтримка 

вітчизняного виробника, забезпечення його конкурентоспроможності, 

формування здорового конкурентного середовища, посилення захищеності 

споживчого ринку тощо.  

Водночас пріоритетним вектором державної політики імпортозаміщення 

слід вважати забезпечення необхідних структурних зрушень у співвідношеннях 

споживання вітчизняної та імпортної продукції, що свідчитиме про ефективний 

пошук та використання ресурсів на внутрішньому ринку і досягнення 

прийнятного рівня економічної безпеки. 
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економічного зростання доцільно робити стосовно надання характеристик 

економічній безпеці як комплексній категорії, де враховуються всі особливості 

впливу імпортозаміщення та розвитку внутрішнього ринку на стан економіки 

держави. Отже, важливо виявити відповідні системні взаємозв’язки 

економічної безпеки держави. 

 

 

1.2 Особливості регіональної політики у сфері імпортозаміщення та 

забезпечення економічної безпеки регіону 

 

Розвиток внутрішнього виробництва конкурентоспроможної продукції 

залежний від низки передумов, що повинні сформуватися на території його 

становлення та дієво стимулювати проведення необхідних інституціональних і 

структурних змін на внутрішньому ринку. Зокрема, важливим є існування 

сприятливого інвестиційного клімату та умов для активізації інноваційних 

процесів і модернізації реального сектору економіки, розвиток підприємниць-

кого середовища та конкуренції, скорочення тіньового сектору, зростання 

економічної активності населення тощо. Це дозволяє забезпечити високий 

рівень самодостатності, стабільності і стійкості економіки, її здатність до 

поступального розвитку. Досягнення такого стану потребує узгоджених дій 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, які попередньо слід спланувати та у довгостроковому періоді 

координувати. Все це обумовлює важливість розроблення та реалізації регіона-

льної політики у якій визначається перелік пріоритетних напрямів, інструментів 

та засобів забезпечення соціально-економічного розвитку території. 

Про важливість врахування регіональних аспектів та їх генеральне 

значення у процесах відновлення та становлення конкурентоспроможного 

вітчизняного виробництва, структурно-збалансованого розвитку внутрішнього 

ринку засвідчує низка сучасних наукових тверджень. Так, М. Долішній 

розглядає регіональну політику як інструмент просторового регулювання 
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соціально-економічного розвитку, що дозволяє ефективно використовувати 

внутрішньовиробничий потенціал територій та держави в цілому. Також 

наголошує, що регіональна політика є універсальним засобом формування 

резервів просторово-видового економічного розвитку, які важко сформувати за 

допомогою галузево-секторальних методів управління [125, с. 17-18; 379, с. 7-

23]. Відповідно автор вдало виділяє головну особливість успішного подолання 

проблем імпортозалежності національного господарства, а саме існування 

внутрішніх можливостей та потенціалу становлення виробництва суспільно 

необхідної продукції. Окрім того, визначається фінансово-інвестиційне 

значення регіональної політики, в рамках якої можливо якісно сформувати та 

ефективно використовувати внутрішні резервні фонди сприяння розвитку 

пріоритетних для територій видів економічної діяльності. 

Про важливість ефективного використання та нагромадження 

конкурентних переваг ресурсного потенціалу регіону, як стратегічну мету 

регіональної політики, наголошують В. Симоненко, В. Керецман, В. Мамонова 

[182, с. 30-35; 268, с. 10-11; 405, с. 46-48]. За їхніми твердженнями, регіональна 

політика являє собою сукупність економічних та адміністративно-

організаційних засобів і методів, які органічно пов’язують між собою увесь 

комплекс загальнодержавних і місцевих інтересів та спрямовані на 

повноцінний розвиток продуктивних сил регіону. Варто погодитися з 

науковцями стосовно необхідності планування та розвитку продуктивних сил в 

контексті розв’язання соціально-економічних проблем в регіоні. Визначальну 

роль розміщення продуктивних сил має при проектуванні інвестиційно-

інноваційного розвитку імпортозамінних виробництв.  

Також територіальний розподіл праці закладається у сутність 

регіональної політики в інших наукових працях, де обґрунтовується 

необхідність створення регіональних багатоцільових технологічно-виробничих 

комплексів, що здатні виконувати економічні, соціальні, технологічні та інші 

завдання розвитку народного господарства [43, с. 15-27; 47, с. 46-50; 333, с. 54; 

380, с. 4-10]. Дійсно регіональна політика є ефективним інструментом розвитку 
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виробничих відносин, використання якого дозволяє розширити відтворення 

обсягів господарської діяльності та капіталу регіону, активізувати розвиток 

стадій суспільного відтворення (виробництва, розподілу, обміну, споживання), 

удосконалити структуру джерел фінансово-інвестиційного та ресурсного 

забезпечення внутрішньорегіонального розвитку. Водночас, досягнення 

територіального розподілу праці в значній мірі визначається рівнем 

міжрегіонального співробітництва, що є актуальним для регіонів із 

збалансованою структурую внутрішнього ринку, яким для її збереження 

важливо реалізовувати інвестиційно-інноваційні проекти міжрегіональної 

міжгалузевої співпраці, розвивати коопераційні зв’язки та мережеве 

співробітництво у нарощуванні виробництва високоякісної продукції, 

налагоджувати комерційно-збутову інноваційно-технологічну співпрацю. 

В. Семиноженко та Б. Данилишин виділяють адміністративно-економічне 

спрямування регіональної політики, направлене на оптимізацію структури 

економіки регіону за рахунок максимально ефективного використання 

внутрішніх і інституційного стимулювання надходжень зовнішніх ресурсів. 

Також наголошують на потужному впливі чинника глобалізації та все більшу 

залежність регіональної економіки від системи міжнародних відносин [404, с. 19-

20]. Саме формування оптимальних структурних співвідношень на 

внутрішньорегіональному ринку є одним із пріоритетів державного регулювання 

імпортозаміщення. На відміну від багатьох визначень автори підкреслюють не 

лише важливість внутрішнього потенціалу, а й створення сприятливого 

інституційного середовища для залучення зовнішніх ресурсів. Сьогодні робота 

органів регіональної влади у такому напрямі є критично важливою, адже за її 

результатами стає можливим посилити інвестиційно-інноваційну підтримку 

місцевих підприємств, розвинути локальні виробничо-інтегровані системи, 

поглибити співробітництво з міжнародними фінансово-інвестиційними 

структурами, реалізовувати інфраструктурні інноваційні проекти тощо. 

На думку З. Варналія, В. Воротіна та Я. Жаліло ефективність регіональної 

політики визначається її прогнозованим характером, а саме системою 
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стратегічних управлінських рішень територіальних органів влади стосовно 

забезпечення збалансованого соціально-економічного регіонального розвитку 

[117, с. 19; 120, с. 201; 382, с. 8]. З цим варто погодитися, адже для посилення 

якості заходів державного регулювання регіональної економіки повинні бути 

розроблені та реалізовуватися довгострокові програми з чітко визначеними та 

передбачуваними обсягами фінансування і які обумовлюватимуть процедури 

підтримки, довгострокові перспективи функціонування та розвитку місцевих і 

вітчизняних виробників продукції. Водночас пріоритетне значення мають 

заходи завдяки яким вдається збалансувати сегменти внутрішньорегіонального 

ринку, їх інфраструктуру та ресурсне забезпечення і досягти високої 

ефективності при реалізації виробничого потенціалу в зміцненні просторово-

структурної конкурентоспроможності території. 

О. Власюк у контексті сутнісних характеристик регіональної політики 

визначає її інтеграційне значення при забезпеченні економічної, соціальної, 

політичної та інших типів стабільності і стійкості загальнонаціональної 

господарської системи [452, с. 460]. Безсумнівно, що інтеграційні процеси є 

сучасною необхідною умовою будь-якої країни чи окремих територій, а 

особливо їх актуальність зростає в міру відсутності та малої ефективності 

використання конкурентного виробничого потенціалу, що швидко призводить 

до посилення зовнішньоекономічної товарно-сировинної залежності. 

Водночас, низка науковців регіональну політику розглядають як 

сукупність заходів, що підтверджують фінансово-економічну залежність регіонів 

від центральних органів виконавчої влади [19, с. 149; 91, с. 52-53; 153; 188, с. 

252-253; 393, с. 3]. Йдеться про залежність від бюджетних асигнувань та 

доступної фінансово-кредитної підтримки соціально-економічного розвитку, у 

т. ч. фіскального (податково-недискреційного та бюджетно-дискреційного) 

стимулювання. Втім, така політика має низку переваг, які полягають у зміцненні 

конкурентоспроможності і розвитку місцевого імпортозамінного виробництва. 

Узагальнимо результати теоретико-методичного аналізу сутнісних 

характеристик регіональної політики враховуючи системні аспекти державного 
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регулювання розвитку імпортозамінних виробництв та забезпечення 

економічної безпеки держави на рис. 1.3. На нашу думку, є підстави 

стверджувати, що регіональна політика імпортозаміщення – це окремий 

невід’ємний напрям державної політики, що реалізується з метою подолання 

системних ризиків і загроз імпортозалежності внутрішньорегіонального та 

локальних ринків та реалізується із застосуванням комплексу механізмів, 

інструментів та заходів, доступних, найбільш прийнятних та ефективних на 

регіональному рівні. 

Про ефективність регіональної політики імпортозаміщення свідчить 

пролонгація та підвищення ефективності державного управління становлення і 

розвитку виробничого сектору регіональних економічних комплексів, що 

обумовлено здатністю регіональних органів влади володіти оперативною 

інформацією про локальні тенденцій на ринку та згідно яких реально 

забезпечувати підтримку місцевим виробникам в усуненні системних проблем. 

Також регіональні та місцеві органи влади здатні якісно сформувати необхідні 

елементи інституціонального середовища імпортозаміщення, зокрема 

забезпечити становлення суб’єктів інфраструктурної підтримки, покликаних 

обслуговувати інвестиційні та техніко-технологічні потреби територіально-

галузевого виробничого комплексу, розвивати попит на продукцію 

вітчизняного та місцевого виробництва (через реалізацію проектів з 

розширення торгових площ зі відповідною спеціалізацією, розвиток системи 

споживчого кредитування). 

Окремі науковці наголошують про важливість вирішення завдань 

стосовно інформаційно-аналітичного та маркетингового забезпечення 

просування на локальні ринку товарів (робіт, послуг) місцевого виробництва 

[81, с. 482-500; 82, с. 261-284; 134, с. 109-116; 217, с. 202-240]. Відповідно 

практичне значення регіональної політики імпортозаміщення полягає у наданні 

інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам господарювання при 

формуванні регіональних брендів зосередившись на споживчих цінностях та 

потребах місцевого населення, особливостях територіально-функціональної 

організації ринку. 
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Рис. 1.3. Елементи сутнісної характеристики регіональної політики 

імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки  
(авторська розробка) 
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імпортозалежності внутрішньорегіонального і локальних ринків та із застосуванням 

комплексу механізмів, інструментів і заходів, доступних, найбільш прийнятних та 

ефективних на регіональному рівні 

- пролонгація та підвищення ефективності 
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елементів інституційного середовища 

імпортозаміщення; 

- інформаційно-аналітичний та маркетинговий 

супровід просування на локальні ринки товарів 

(продукції, послуг) вітчизняного виробництва; 

- забезпечення акумулювання та інтеграції 

місцевого фінансово-інвестиційного, 

інтелектуально-кадрового, матеріально-технічного 
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З огляду на пріоритетність створення й розвитку локальних інтегрованих 

бізнес-структур із замкнутими технологічними циклами виготовлення товарів 

кінцевого споживання варто до одних з ключових завдань регіональної 

політики віднести забезпечення акумулювання та інтеграції місцевого 

фінансово-інвестиційного, інтелектуально-кадрового, матеріально-технічного 

та іншого ресурсного забезпечення. Тут важливою є роль органів місцевої 

влади у формуванні економічних стимулів інноваційно-інноваційної співпраці 

освітніх та науково-дослідних структур з суб’єктами реального сектору 

економіки в цілях зміцнення конкурентоспроможності продукції місцевого 

виробництва. 

У системі державного регулювання імпортозаміщення здатність 

регіональної політики забезпечувати реалізацію відповідних стратегічних 

пріоритетів обумовлено насамперед можливостями, якими володіють органи 

місцевої державної влади. Об’єктивно, що на місцях є краще бачення 

природно-ресурсного та економічного потенціалу розвитку перспективних 

видів економічної діяльності та товарної спеціалізації регіонального 

господарського комплексу. Відповідно з вищою ефективністю відбувається 

розробка та реалізація регіональних секторно-галузевих програм і проектів, 

підготовка до реалізації нових інвестиційно-інноваційних локально 

зорієнтованих пропозицій, формування та розбудова місцевої інвестиційно-

інноваційної інфраструктури. 

Варто виділити здатність регіональної політики імпортозаміщення 

забезпечити модернізацію системи стратегічного планування розвитку 

територіальної інфраструктури. Йдеться про формування генеральних планів 

розвитку територій, розміщення виробників і об’єктів торгівлі. Таким чином 

можна очікувати на плановий і системний розвиток сфер виробництва та 

товарного обігу, раціональне і комплексне локальне розміщення їх об’єктів, а 

також продуктивних сил та ресурсів. 

Низка науковців наголошують, що свідченням належної ефективності 

регіональної політики імпортозаміщення є створення сприятливого середовища 
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розвитку малих суб’єктів підприємництва зі спеціалізацією на виробництві та 

збуті споживчих товарів кінцевого призначення [36; 301, с. 28-30; 493]. Саме 

малі суб’єкти підприємництва через високу маневреність та гнучкість в 

організації виробництва спроможні освоїти вузькоспеціалізоване промислове 

виготовлення та реалізацію відповідної продукції, що часто є збитковою для 

великих виробничих комплексів та мереж. Водночас збільшення кількості 

діючих суб’єктів малого підприємництва є свідченням формування та розвитку 

організаційно-професійних навиків населення щодо ведення комерційної 

господарської діяльності, підвищення їх рівня ділової активності, розвитку та 

поширення місцевих підприємницьких ініціатив, покращення інвестиційної 

привабливості територій. 

Ключовими пріоритетами регіональної політики імпортозаміщення є 

недопущення монополізації секторів виробництва і розподілу товарів, тінізації 

товарного обігу та споживання, погіршення прав доступу до ринків, 

господарських ресурсів і прав підприємницької діяльності. Так, наукові 

дослідження підтверджують дієвість у розв’язанні органами регіональної та 

місцевої влади завдань стосовно проведення антимонопольного регулювання і 

забезпечення захисту прав споживача наступних інструментів та 

заходів: формування прозорого, справедливого і рівного конкурентного 

середовища; стандартизація конкурентоспроможної поведінки підприємств та 

їх персоналу; розвиток систем електронного обслуговування покупців через 

інтернет-мережу; легалізація та детінізація продажу товарів і функціонування 

мереж об’єктів торгівлі [21, с. 205-271; 203, с. 197-229; 471, с. 46-59]. 

Також у рамках реалізації регіональної політики імпортозаміщення 

важливе значення відводиться підтримці інвестиційно-інноваційних проектів 

розвитку місцевого виробництва. Йдеться про фіскальне стимулювання 

(пільгове оподаткування, надання прямих бюджетних кредитів та 

інвестиційних податкових позик), організаційно-управлінську допомогу 

(спрощення дозвільно-погоджувальних процедур створення бізнесу і відкриття 

виробництва, комерціалізації, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної 
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власності), маркетингово-промоційну підтримку (започаткування діяльності 

мережі муніципальних центрів (фондів) інвестиційного розвитку), 

інституційно-проектну допомогу (організація співробітництва між органами 

місцевого самоврядування, виробничими інноваційними підприємствами, 

науково-дослідними та навчальними організаціями, суб’єктами допоміжної 

інвестиційної інфраструктури). 

Іншою концептуальною характеристикою регіональної політики 

імпортозаміщення є комплекс обмежень, що не дозволяють повноцінно 

вирішувати завдання структурних змін і інституціональних реформ подолання 

імпортозалежності. Так, регіональні органи влади нездатні формувати 

законодавчі норми (правила) та середовище незалежних інституцій у 

регулюванні розвитку внутрішнього ринку і конкуренції й, таким чином, 

забезпечувати на місцях належну нормативно-правову підтримку місцевим 

виробникам та повноцінне впровадження сучасних інструментів суспільного 

відтворення. Це створює суттєві ризики економічній безпеці регіону, зокрема 

ослаблюється система регулювання і контролю конкурентного середовища 

органами місцевого самоврядування, зберігається низька ефективність 

реалізації програм запобігання імпортозалежності та інших кризовим явищам і 

підтримки фінансово-економічних можливостей базових галузей економіки 

регіону, погіршується якість антимонопольної політики тощо. 

Також у рамках регіональної політики імпортозаміщення органам 

державної влади не вдається визначити параметри митно-тарифного та 

податкового регулювання, які б дозволяли обмежити поступлення на 

внутрішньорегіональний та локальні ринки надлишкового імпорту товарів 

(послуг), у т. ч. низькоякісних, контрабанди та фальсифікату. Наразі митна 

політика є виключною юрисдикцією центральних органів влади, які на пряму 

здійснюють тарифне регулювання та контроль зовнішньоекономічних товарних 

операцій, розробляють та впроваджують відповідні законодавчі норми, 

забезпечують їх дотримання. Місцеві державні адміністрації не мають права 

втручатися в службову діяльність митних органів, а лише здатні через їхні 
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інституції розвивати транскордонне співробітництво, здійснювати пошук нових 

зовнішньоекономічних зв’язків, забезпечувати власне виконання зобов’язань за 

міжнародними договорами. Щодо податкового регулювання, органи 

регіональної державної влади володіють повноваженнями у наданні податкових 

стимулів місцевим виробникам та суб’єктам торгівлі, що реалізують виключно 

вітчизняні і місцеві товари. Йдеться про відтермінування, зменшення розміру та 

кількості місцевих податків і зборів. 

Низка науковців одностайні в тому, що реалізації пріоритетів і завдань 

регіональної політики імпортозаміщення перешкоджає відсутність 

законодавчо-правових компетенцій в місцевих державних адміністрацій 

стосовно становлення норм стандартизації і сертифікації продукції, що 

виробляється чи реалізується на їхній території [143, с. 114-138; 194, с. 227-315; 

378, с. 51-77; 381, с. 4-11]. Відтак, в регіонах імпортозамінне виробництво може 

не повністю враховувати внутрішньоринкові потреби, що призводить до 

часткового заміщення імпорту. За таких обставин роль місцевого 

самоврядування більше зводиться до організації та проведення контролю за 

якістю, безпечністю та іншими характеристиками продукції імпорту.  

Відмітимо, що обмеження регіональної політики імпортозаміщення 

обумовлені недоступністю для органів місцевої влади протекціоністських 

інструментів та засобів. В окремих дослідженнях науковці притримуються 

думки, що на це впливає низка чинників, а саме: 1) збереження бюджетної та 

фінансової залежності регіонів від центральних органів державного управління; 

2) неспроможність формування регіонами економіко-правового середовища для 

підприємницької діяльності і розвитку бізнесу; 3) низька дієвість інституційної 

інфраструктури фінансово-ресурсного та інвестиційного забезпечення 

регіонального підприємництва; 4) зниження заінтересованості регіональних 

суб’єктів бізнесу у розвитку науково-технологічної сфери [18, с. 124-147; 33, с. 

67-72]. Очевидно, що така ситуація несе істотні ризики економічній безпеці 

регіону і тому в регіональній політиці імпортозаміщення раціонально 

передбачати проведення інституційних реформ та структурних зрушень 
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стосовно покрашення регіонального підприємницького середовища, розбудови 

елементів регіональної та місцевої інвестиційно-інноваційної інфраструктури, 

підвищення зацікавленості та відповідальності суб’єктів малого і середнього 

бізнесу в розвитку економіки регіону тощо. 

На наше переконання, всі ці обмеження вимагають від регіональних та 

місцевих органів влади ініціювати зміни в системі реалізації державної 

політики імпортозаміщення та посилення економічної безпеки. Тут варто 

відмітити стратегічне значення для держави чи її окремих територій реалізацію 

пілотних проектів зі створення мережі виробничо-торговельних регіональних 

інноваційних кластерів, державно-приватних платформ зі спільної розробки та 

впровадження інновацій і технологічних продуктів, спеціальних регіональних 

фондів фінансово-інвестиційної підтримки пріоритетних сфер і базових видів 

економічної діяльності. 

Варто відмітити прямі взаємозв’язки регіональної політики 

імпортозаміщення із окремими складовими економічної безпеки регіону. Так, 

низка науковців розглядаючи економічну безпеку регіону як здатність 

регіональної економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення та 

протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних 

чинників виділяють такі її складові як виробнича, фінансова, науково-технічна, 

соціально-демографічна, громадська, продовольча, екологічна [102, с. 278-281; 

205; 295; 305, с. 30]. Безсумнівно, що кожна із складових визначає стабільність 

та стійкість економічного зростання регіону. Втім, в умовах високого ризику 

імпортозалежності економічна безпека регіону в меншій мірі залежить від  

екологічного розвитку, розвитку суспільної активності та громадської 

самоорганізації, а більше посилюється роль результатів науково-технічної, 

виробничої, фінансово-інвестиційної діяльності. 

Наголошуючи на залежності економічної безпеки держави від 

стабільності функціонування економіки регіону, О. Носова та О. Моковоз 

пропонують розділяти процедури забезпечення економічної безпеки регіону 

відносно соціального, економіко-фінансового та екологічного напрямів [304, с. 
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43-44]. Таким чином науковці виділяють лише окремі елементи ресурсного 

потенціалу регіону, які необхідні для досягнення достатнього рівня 

самодостатності  та економічної самостійності. Попри це потреби суспільства 

та виробничих суб’єктів ринку постійно змінюються і, відповідно, це вимагає 

по-новому формувати і реалізовувати систему ресурсів. Так пріоритетного 

значення набуває інвестиційно-інноваційне, матеріально-технічне та інше 

ресурсне забезпечення. А якщо врахувати, що внутрішній ринок можуть 

безперешкодно і вільно насичувати імпортні товари широкого вжиту, то 

актуальність нарощування регіональної ресурсної бази лише посилюється. 

Натомість у працях В. Геєця, А. Гуменюк, А. Сухорукова, Ю. Харазішвілі 

та інших науковців доведена важливість інституційних елементів у 

забезпеченні економічної безпеки регіону, а саме врахування інституційно-

правового (нормативно-правового, методично-інформаційного та програмного 

забезпечення) та інституційно-організаційного (сукупності суб’єктів та їх рівнів 

взаємодії) базису. Вони наголошують, що науково-технічне, фінансово-

інвестиційне, виробничо-господарське та соціально-демографічне забезпечення 

економічної безпеки на регіональному рівні є ефективним в разі імплементації 

інституціональних реформ, тобто упровадження ефективних інститутів та 

інституцій ринкової економіки (управління регулюючими чинниками, 

державним та приватним майном, інтелектуальною власністю, інвестиційно-

інноваційними механізмами та інші) [103, с. 90-127; 287, с. 52-71; 288, с. 31-59; 

289, с. 60-81]. Такі припущення науковців мають високе практичне значення в 

системі реалізації регіональної політики імпортозаміщення, яка покликана 

створити належні умови для досягнення прийнятного рівня економічної 

безпеки як регіону, так і держави загалом. Зокрема завдяки ефективним 

інституціональним реформам стає можливим в регіонах розвинути допоміжну 

інфраструктуру, покращити середовище розміщення капіталу та факторів 

виробництва, спростити системи товароруху та товаропросування (особливо 

для місцевого виробництва), створити локальні системи контролю якості 

товарів (послуг). 
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Втім більшість науковців одностайні в тому, що складові економічної 

безпеки як держави, так і регіону є типовими та їх недоцільно розділяти. В той 

же час в наукових працях з цієї проблеми по різному узагальнюється 

пріоритетність кожної із складових, зокрема відкидаються окремі або, навпаки, 

пропонується часткове об’єднання. Так, З. Варналій, З. Герасимчук, О. 

Головченко та інші науковці виділяють на регіональному такі складові частини 

економічної безпеки, як мезоекономічна, виробнича, інвестиційно-інноваційна, 

фінансова, зовнішьоекономічна, соціальна, демографічна [93, с. 32-54; 117, с. 

140-198; 136, с. 54-120]. Така структура економічної безпеки регіону охоплює 

основні економічні процеси, що відбуваються в масштабах окремої території, є 

оптимальною за складовими елементами та дає можливість розрахувати 

показники, вихідні дані яких доступні на локальному вимірі. Попри це 

доцільно, ще й врахувати групу інших концептуальних характеристик 

елементів регіональної економіки (суспільства та локального ринку). Йдеться 

про процеси забезпечення продовольчих потреб суспільства та упорядкування і 

підвищення прозорості ринку виробництва, зберігання, розподілу та 

споживання енергоресурсів. 

Узагальнюючи результати теоретичного аналізу системи економічної 

безпеки регіону варто стверджувати про істотний вплив регіональної політики 

імпортозаміщення на її зміцнення та припустити, що в міру посилення 

залежності внутрішньорегіонального та локальних ринків від імпортних 

поставок товарів, такий вплив буде мати ще більш виражений характер (рис. 

1.4). Отже важливість регіональної політики у сфері імпортозаміщення полягає 

у визначенні стратегічних результатів, які необхідно досягнути регіона-льним 

та місцевим органам влади задля забезпечення стабільності, стійкості та 

поступального розвитку регіону, незалежності і водночас інтеграції в економіку 

держави. Варто зазначити й на тому, що в міру посилення дестабілізуючого 

впливу загроз різного виду на економічну безпеку регіону більш системною і 

комплексною має бути регіональна політика імпортозаміщення. 
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Рис. 1.4. Вплив реалізації регіональної політики імпортозаміщення на зміцнення економічної безпеки регіону 

(авторська розробка) 
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структурних 

характеристик обігу 

капіталу; 

 збільшення 

податкових 

надходжень від 

підприємств 

резидентів до 

місцевих бюджетів; 

 збільшення обсягів 

господарської 

діяльності, 

підвищення 

ефективності та 

покращення 

фінансового стану і 

зниження рівня 

корпоративного 

боргу 

 активізація 
інвестиційно-

інноваційної 

діяльності через 

об’єктивні обставини 

зміцнення 

конкурентоспро-

можності; 

 зростання попиту 
підприємств на 

наукові дослідження 

в цілях виробництва 

нових видів продукції 

та створення нових 

ринків; 

 об’єктивна 
необхідність 

створення 

інтегрованих 

структур з 

включенням до їх 

складу елементів 

інвестиційної та 

інноваційної сфери 

 зменшення обсягів 

та частки споживання 

імпорту, покращення 

зовнішньоторговель-

ного балансу; 

 нарощування 

виробничого 

потенціалу як 

передумова 

експортних 

можливостей; 

 покращення якісних 

та структурних 

характеристик 

імпорту товарів 

(послуг); 

 активізація 
переходу місцевих 

підприємств на 

міжнародні стандарти 

якості виготовлення 

продукції 

 реалізація 
потенціалу АПК 

об’єктивно пов’язана 

з покращенням 

забезпечення 

населення 

продовольством; 

 витіснення з ринку 
продукції з нижчим 

рівнем конкуренто-

спроможності сприяє 

споживанню 

населенням більш 

якісних товарів 

продовольства; 

 розвиток місцевого 
реального сектору 

економіки позитивно 

позначається на 

купівельній 

спроможності та 

забезпеченні 

населенням 

продовольством 

 розвиток виробництва 
енергоощадної продукції 

позитивно позначається 

на її імпортозаміщенні та 

зниженні рівня 

енергозалежності 

господарського 

потенціалу регіону;  

 збільшення 

виробництва та 

постачання на 

внутрішній ринок 

енергоощадних техніки і 

технологій забезпечує 

зменшення частки 

енергоресурсів у 

витратах місцевих 

підприємств; 

 реалізація програми 
енергоощадності 

забезпечує зменшення 

витратомісткості і 

оптимізації цінових 

характеристик продукції 

місцевого виробництва 

 покращення кон’юнк-
турних характеристик 

внутрішнього споживчого 

ринку, підвищення рівня 
задоволення потреб та 

захисту прав споживача; 

 створення нових 
виробництв, підвищення 

пропозиції праці та 
покращення зайнятості;  

 підвищення 

інвестиційної 
привабливості територій, 

покращення ділової 
активності, підвищення 

рівня оплати праці, 
покращення соціальних 

гарантій працюючих; 

 розширення 

можливостей соціальної 

відповідальності 
підприємств, що сприяє 

стабільності соціальної 
сфери та покращенню 

передумов для 
природнього іміграцій-

ного приросту населення 

Ефективність  політики 

Маркетингова та 

виробнича 
Фінансова 

Інвестиційно-

інноваційна 

Зовнішньо-

економічна 
Продовольча Енерго-ресурсна 

Соціальна та 

демографічна 

Система  складових  економічної  безпеки  регіону 
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Реалізація регіональної політики імпортозаміщення здійснює суттєвий 

вплив на формування макроекономічної стабільності та становлення і 

відновлення позицій конкурентоспроможного вітчизняного виробництва в 

територіальному масштабі. Цей аспект обґрунтовується у працях Я. Жаліло, В. 

Воротіна, О. Собкевич, які наголошують про важливість активного 

стимулювання розвитку і зміцнення конкурентоспроможності місцевого 

вітчизняного виробництва, формування прозорішого і здоровішого 

конкурентного середовища, демонополізації внутрішньорегіональних та 

локальних ринків [120, с. 102-170; 301, с. 58-72; 341, с. 22-47]. Відповідно 

посилюється актуальність заходів щодо ресурсної підтримки інвестиційно-

інноваційних проектів регіонального розвитку імпортозамінних виробництв, 

просторової розбудови мережі спеціалізованих фінансово-інвестиційних фондів 

модернізації виробництва та створення нових виробничих потужностей, 

формування широкомасштабної пропозиції товарів місцевого виробництва. 

Свідченням розширеного самовідтворення та поступального розвиту 

регіональної економіки є збільшення чисельності ефективно функціонуючих 

підприємств, які здатні налагоджувати виробництво інноваційно-технологічної 

продукції з високою доданою вартістю та конкурентоспроможністю. Очевидно, 

що для цього органам місцевої влади необхідно створити сприятливі 

передумови, особливо на етапах започаткування підприємницької діяльності та 

виходу на внутрішній ринок. Так, у праці за редакцією Ю. Драчука та В. Швеця 

[451, с. 254-263] наголошується на важливості передбачення в політиці 

регулювання внутрішньорегіонального ринку розроблення та реалізації 

ефективних механізмів взаємодії місцевих суб’єктів господарювання з 

державними виконавчими структурами. При цьому виділяють пріоритетне 

значення спрощення процедур отримання суб’єктами бізнесу доступу до прав 

діяльності, державного нагляду та контролю їхньої господарської діяльності. 

Поряд із збільшенням чисельності суб’єктів місцевого виробництва варто 

говорити й про актуальність удосконалення їх структури на внутрішньо-

регіональному ринку. Зокрема, у сучасних ринкових умовах все більше 
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посилюється роль суб’єктів інвестиційно-інноваційної діяльності, а також 

допоміжної інфраструктури виробництва (інжинірингових центрів, 

технологічних платформ інноваційної діяльності, інституції інтегрування 

бізнесу, консалтингових компаній, дослідно-маркетингових центрів). Так, у 

працях О. Власюка, З. Варналія, Т. Васильціва доводиться об’єктивна 

перспективність діяльності локальних інтегрованих систем, що здатні 

відшуковувати і налагоджувати взаємозв’язки між суб’єктами базових видів 

економічної діяльності та науково-інноваційного сектору і, тим самим, 

створювати територіально-галузеві конкурентоспроможні комплекси 

динамічного інноваційного розвитку [49, с. 44-50; 76, с. 89-93, 318-328]. 

Функціонування таких комплексів є важливим при започаткуванні 

імпортозамінного виробництва, що потребує значних фінансово-інвестиційних, 

техніко-технологічних, інтелектуально-кадрових та інших ресурсів, доступом 

до яких вони володіють. Також, застосування комплексного підходу до 

розбудови регіональної інноваційної інфраструктури має низку інституційно-

організаційних переваг, зокрема здатність до організації інтеграційних та 

кооперативних процесів між суб’єктами малого підприємництва та іншими 

секторами економіки, підтримки розвитку програм міжгалузевої, 

міжфункціональної та міжсекторальної співпраці тощо. 

Відмітимо, що розвиток імпортозамінного виробництва залежить від 

умов збереження цілісності та єдності фінансової системи на різних рівнях 

державного регулювання. На регіональному рівні, в міру обмеженості та 

складності доступу до фінансових ресурсів, збільшення грошового обігу є 

головним пріоритетом державної політики регулювання локальних ринків. В 

контексті таких тверджень одним з пріоритетних завдань регіональної політики 

імпортозаміщення вбачаємо збільшення обсягів реалізації продукції місцевих 

підприємств та покращення структурних характеристик обігу капіталу. Такі 

тенденції варто розглядати як підтвердження сформованості та реалізації 

якісних фінансових інструментів і послуг, за яких створюються необхідні 

фінансово-інституційні умови для інвестиційного та платіжного забезпечення 
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місцевих суб’єктів господарювання. Зокрема, Н. Юрків досягнення таких цілей 

обґрунтовує через формування досконалого інституціонального середовища 

стимулювання нагромадження і раціонального розміщення капіталу та факторів 

виробництва. Варто погодитися з думкою науковця, що встановлення 

фінансово-інституціональних правил в регіоні повинно передбачати збільшення 

обсягів портфельних інвестицій, стимулювання економічних агентів 

внутрішнього ринку до активного інвестування, підвищення інвестиційної 

привабливості місцевих виробників (залучення ними зовнішніх фінансово-

інвестиційних ресурсів). Очевидно, що все це дозволяє нейтралізувати вплив 

дестабілізуючих фінансових чинників на забезпечення стабільності, 

ефективності та збалансованості економічного розвитку виробничого сектору 

регіону [491, с. 99-110]. 

Важливою умовою формування стійкої фінансової системи в масштабах 

регіону варто розглядати збільшення обсягів господарської діяльності, 

підвищення ефективності та покращення фінансового стану та зниження рівня 

корпоративного боргу. Для цього в регіоні повинні відбутися системні 

структурні та інституційні реформи у фінансовому секторів. Зокрема, стосовно 

розподілу бюджетно-фінансових ресурсів, реалізації органами регіональної 

влади проектів спільного фінансування, створення та розвитку регіональних 

фондів фінансово-кредитної підтримки, забезпечення належного фінансування 

довгострокових програм інфраструктурного розвитку територій тощо.  

Погоджуємо з думкою Р. Білика, що проведення фінансово структурних 

та інституційних змін є ефективним через реалізацію механізму децентралізації 

влади, завдяки якому стає можливо сформувати та розбудувати дієву 

інституційну інфраструктуру фінансово-ресурсного забезпечення регіонального 

підприємництва [32, с. 338-360]. Саме завдяки децентралізації місцеві 

адміністрації можуть акумулювати необхідний обсяг фінансових ресурсів, що 

дозволяє реально стимулювати інноваційну діяльність товаровиробників, 

відновлювати та підтримувати їх конкурентний стан. 
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Відомо, що фінансова забезпеченість стимулює інвестиційну та 

інноваційну діяльність, створює необхідні умови для розширення їх масштабів. 

У підсумку відбувається становлення та розвиток високотехнологічного 

виробництва, посилюються інтеграційній та коопераційні зв’язки між 

суб’єктами бізнесу, поглиблюється спеціалізація виробників на продукції з 

високою часткою доданої вартості. Враховуючи особливості регіональної 

політики імпортозаміщення, варто припустити, що свідченням ефективної її 

реалізації у контексті забезпечення економічної безпеки регіону є активізація 

інвестиційно-інноваційної діяльності місцевих товаровиробників через 

об’єктивні обставини зміцнення конкурентоспроможності на внутрішньому та 

локальному ринках. Низка науковців у власних дослідженнях приходять до 

висновку, що для досягнення такого результату місцевим державним 

адміністраціям необхідно сформувати середовище належного доступу 

товаровиробників та суб’єктів сфери товарного обігу до джерел фінансово-

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності [26, с. 501-577; 274, с. 125-

134]. Тут йдеться про регулювання регіональними органами влади створення 

нових та підтримки діючих суб’єктів інвестиційної інфраструктури і 

інвестиційного посередництва, підготовки і промоції інвестиційно-

інноваційних проектів у пріоритетних для їх території напрямах. 

Вважаємо, що для досягнення в регіоні інвестиційно-інноваційної 

безпеки повинно відбуватися зростання попиту місцевих підприємств на 

наукові дослідження в цілях виготовлення інноваційної продукції та створення 

нових ринків. Цьому сприяє: 1) інституалізація співробітництва суб’єктів 

господарювання з науково-дослідними та навчальними організаціями, 

венчурними компаніями, інноваційними фондами; 2) розширення місцевими 

державними адміністраціями науково-дослідницьких програм зовнішнього 

партнерства і інвестиційно-інноваційного співробітництва; 3) капіталізація 

регіонального ринку інтелектуальної власності; 4) утвердження високого рівня 

захищеності інтелектуальної власності та інвестиційного капіталу. 
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Більшість науковців одностайні в тому, що у ході реалізації регіональної 

політики імпортозаміщення існує об’єктивна необхідність створення 

інтегрованих структур з включенням до їх складу елементів інвестиційної та 

інноваційної сфери. В той же час у наукових працях з цієї проблеми по різному 

узагальнюються напрямки спеціалізації та масштаби діяльності локальних 

інтегрованих систем. Так, А. Двігун та А. Мокій наголошують на 

пріоритетності врахування регіональних особливостей інноваційного розвитку 

суб’єктів реального сектора економіки, а саме якості сформованості 

промислово-виробничого, транскордонно-транзитного, агропромислового, 

інформаційно-технологічного потенціалу регіонів [111, с. 165-168; 113, с. 38-

47]. Такі припущення науковців досить вдало визначають сучасні 

характеристики формування в регіонах інноваційного потенціалу підприємств 

базових видів економічної діяльності, який повинен реалізовуватися відносно 

переваг (географічних, природних, ресурсно-сировинних) територій. 

Варто відмітити, що уся сукупність зовнішньоекономічних операцій 

повинна відповідати національним та регіональним економічним інтересам, і 

тим сам, не створювати перешкод у поступальному розвитку внутрішньому 

ринку та його суб’єктам. Досягнення зовнішньоекономічної безпеки є 

пріоритетним завданням регіональних органів влади, яке можливе, зокрема 

завдяки реалізації політики імпортозаміщення. Тут, на наш погляд, варто 

передбачити наступні програмні заходи: 1) зменшення обсягів та частки 

споживання імпорту, покращення зовнішньоторговельного балансу; 

2) нарощування виробничого потенціалу як передумови експортних 

можливостей; 3) покращення якісних та структурних характеристик імпорту 

товарів (послуг); 4) активізація переходу місцевих підприємств на міжнародні 

стандарти якості виготовлення продукції. У підсумку можна розраховувати на 

покращення низки внутрішньорегіональних структурних співвідношень щодо: 

обсягів пропозиції, продажу та споживання вітчизняної і імпортної продукції; 

впливу вітчизняних товаровиробників та імпортерів на локальну ринкову 

кон’юнктуру; територіальних диспропорцій розвитку торговельної мережі з 
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продажу та просування товарів вітчизняного і місцевого виробництва; наявних і 

використовуваних виробничих потужностей; техніко-технологічних 

можливостей виробництва продукції та торгових перспектив їх представлення 

на внутрішньому і локальних ринках; пропозиції продукції з-поміж базових 

галузей (у т. ч. малих суб’єктів підприємництва) та посередницького сектору. 

Неабияке значення для розвитку регіональної економіки та забезпечення 

її безпеки має досягнення належного ступеня захищеності звичайних життєвих 

інтересів місцевих мешканців, який виражається у гарантуванні органами 

державної влади вільного доступу до продуктів харчування. Так, В. Шлемко та 

І. Бінько наголошують, що підтримання достатнього рівня продовольчого 

самозабезпечення вимагає реалізації низки заходів стосовно державної 

підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції [483, с. 41-

50]. Стосовно регіонального рівня, то роль державних інституцій варто 

розглядати в контексті створення сприятливих умов для повноцінної реалізації 

агропромислового потенціалу. Зокрема, світовий досвід економічно розвинених 

держав підтверджує важливість адміністративної підтримки місцевими 

органами влади розвитку інтеграційних і технологічних зв’язків між 

сільгоспвиробниками та підприємствами харчової промисловості, об’єктів 

інфраструктури зберігання, транспортування і обробки сільськогосподарської 

продукції, обслуговуючих кооперативів із використання сільськогосподарської 

техніки та обладнання тощо.  

Відмітимо інші пріоритетні завдання регіональної політики 

імпортозаміщення, розв’язання яких дозволяє надійно забезпечити продовольчу 

безпеку регіону. Так, сприяє споживанню населенням більш якісних товарів 

продовольства витіснення з ринку продукції з нижчим рівнем 

конкурентоспроможності. Відповідно у регіоні повинні відбутися структурні 

(покращитися параметри інформаційного простору та комунікацій між 

споживачами і місцевими виробниками, які часто нездатні представити в 

торговельних мережах власну високоякісну продукцію; підвищитися рівні 

якості споживчих цінностей і потреб, установок консюмеризму в місцевого 
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населення) та інституційні (утвердитися на локальних ринках альтернативні 

формати з продажу вітчизняних та місцевих товарів високої якості; 

створюватися та розвиватися альтернативні недержавні інституційні об’єкти 

контролю якості товарів (послуг), а особливо імпорту, що масштабно 

завозиться контрабандним шляхом) реформи. 

В сучасних умовах активного споживання енергоресурсів визначається 

актуальність заходів, що дозволяють підвищити рівень їх економії та 

ефективності. Проблема енергетичної залежності територій лише посилюється, 

особливо в міру збереження застарілого технологічного укладу реального 

сектору економіки. Критичною є ситуація, коли накопичення енергоресурсів 

відбувається за рахунок імпорту, а альтернативні сегменти їх виробництва, 

розподілу та споживання не розвиваються. Ця сторона структурної регіональної 

політики імпортозаміщення досліджувалася у працях Г. Дзяни та Р. Дзяного 

[122, с. 102-171], які стверджують наступне: розвиток виробництва 

енергоощадної продукції позитивно позначається на її імпортозаміщенні та 

зниженні рівня енергозалежності господарського потенціалу регіону; 

збільшення виробництва та постачання на внутрішній ринок енергоощадних 

техніки і технологій забезпечує зменшення частки енергоресурсів у витратах 

місцевих підприємств; реалізація програми енергоощадності забезпечує 

зменшення витратомісткості і оптимізації цінових характеристик продукції 

місцевого виробництва. 

Вагоме значення в застосуванні механізмів структурної економічної 

політики регулювання імпортозаміщення мають соціально-демографічні 

інструменти та заходи. На думку О. Іляш низка соціальних орієнтирів 

обумовлена станом імпортозалежності економіки та рівнем ефективності його 

подолання, особливо виражений характер таких зв’язків існує на регіональному 

рівні. Зокрема, це стосується: відтворення населення, яке заради отримання 

необхідних доходів для задоволення життєвих потреб змушене виконувати 

різні низькотехнологічні роботи закордоном; соціальної сфери, де більшості її 

секторів властиві ознаки залежності від імпорту, а особливо охороні здоров’я; 
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ринку праці, де продуктивний стан працюючого обумовлений вмінням 

використовувати імпортне технологічне устаткування [166, с. 406-411]. На наш 

погляд, свідченням зміцнення системи соціальної та демографічної безпеки в 

регіонах є здатність місцевих державних адміністрацій в рамках заходів 

імпортозаміщення домогтися: 1) покращення кон’юнктурних характеристик 

внутрішнього споживчого ринку, підвищення вищого рівня задоволення потреб 

і захисту прав споживача; 2) створення нових виробництв, підвищення 

пропозиції праці та покращення зайнятості; 3) підвищення інвестиційної 

привабливості територій, покращення ділової активності, підвищення рівня 

оплати праці, покращення соціальних гарантій працюючих; 4) розширення 

можливостей соціальної відповідальності підприємств, що сприяє стабільності 

соціальної сфери та покращенню передумов для природнього іміграційного 

приросту населення. 

Отже, проведене дослідження довело невід’ємність регіональної політики 

імпортозаміщення в загальній системі державного регулювання у цій сфері та 

забезпечення економічної безпеки регіону, що підтверджується її здатністю 

вирішувати низку ключових завдань для економіки держави, можливостями 

оперативно реагувати на зовнішньоекономічні загрози та ризики і, також, 

обмеженнями, які ілюструють відповідальність центральних та регіональних 

органів влади. Пріоритетне значення регіональної політики імпортозаміщення 

має виражений характер в контексті її впливу на окремі складові економічної 

безпеки регіону (маркетингову та виробничу, фінансову, інвестиційно-

інноваційну, зовнішньоекономічну, продовольчу, енерго-ресурсну, соціальну та 

демографічну), що проявляється через сукупність можливих результатів від 

реалізації відповідних заходів та інструментів. 
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1.3 Система економічної безпеки держави та її взаємозв’язки з 

імпортозаміщенням і регіональним розвитком 

 

Будь-які зміни, що призводять до розбалансованості та дестабілізації 

галузевих і територіальних господарських комплексів, є загрозою економічній 

безпеці держави. Сьогодні вкрай негативний вплив на забезпечення та 

підтримання параметрів економічної безпеки держави має імпортна залежність 

внутрішнього ринку, яка в міру досягнення свого критичного значення здатна 

призвести до повного витіснення з ринку цілих галузевих секторів 

національного господарства, що є важливим аргументом формування і 

реалізації державної політики імпортозаміщення. Варто враховувати, що 

ефективна політика імпортозаміщення здатна не лише відновити та встановити 

конкурентоспроможне виробництво, а й сформувати потужний потенціал для 

майбутніх перспектив розвитку економіки, посилення її експортного 

потенціалу та зміцнення зовнішньоекономічної компоненти безпеки держави. 

Відповідні судження підкреслюють системні взаємозв’язки між економічною 

безпекою держави та імпортозаміщенням і в міру необхідного подолання 

кризових явищ потребують глибокого дослідження. 

Відомо, що економічна безпека держави є складною і комплексною 

категорією. Так, Я. Жаліло стверджує: «Економічна безпека держави є 

багатофакторною категорією, що характеризує здатність національної 

економіки до розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному 

рівні потреб власного населення та протистояння дестабілізаційній дії 

чинників, що створюють загрозу її стійкому збалансованому розвитку; 

забезпечення кредитоспроможності національної економіки у світовій системі 

господарювання» [145, с. 141-143]. Як можна бачити, основою визначення є 

розширене відтворення господарського комплексу держави, адаптація до 

дестабілізаційних змін, відповідність світовим стандартам. Очевидно, що 

досягнення економічної безпеки свідчить про сформованість у державі 

середовища, за якого економічні агенти здатні забезпечити на прийнятному 
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рівні власні потреби, а її розвиток відбувається стабільно і збалансовано. Утім, 

це не остаточний перелік характеристик держави, економіка якої є насправді 

незалежною і, відповідно, безпечно функціонує, зайнявши гідне місце у 

світовій економічній системі. 

Такої ж думки дотримуються науковці у праці «Економічна безпека 

України в умовах глобалізаційних викликів» [137, с. 35-36] та додають, що у 

визначення економічної безпеки держави варто закладати сукупність умов і 

факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність 

і стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення. Таким 

чином, концептуальні характеристики економічної безпеки держави 

доповнюються стабільністю, стійкістю, економічною незалежністю, 

самовдосконаленням та саморозвитком. 

Економічну безпеку держави З. Варналій розглядає як систему 

економічних відносин, яка ґрунтується на механізмі узгодження економічних 

інтересів суб’єктів господарської діяльності, що дає змогу вирішувати 

економічні конфлікти з найменшими втратами та забезпечувати незалежність, 

стійкість, розвиток, адаптаційність та інерційність національної економіки у 

взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем [48, с. 54-55]. Науковець 

визначає базовий рівень забезпечення економічної безпеки держави через 

економічні відносини між суб’єктами господарської діяльності, ефективність 

яких дозволяє вирішувати завдання національного значення, що повністю 

відповідає ланцюгу взаємозв’язків різних рівнів безпеки – підприємства, 

держави, національної безпеки. Для чіткішого розуміння, яких пріоритетів 

повинна дотримуватися держава, щоб убезпечити власну економіку від загроз 

внутрішнього та зовнішнього середовища, актуальним є твердження 

А. Сухорукова: «… держава здатна бути економічно безпечною, якщо 

підтримуватиме конкурентоспроможність економіки, ефективно захищатиме 

власні економічні інтереси та протистоятиме зовнішнім економічним загрозам, 

використовуватиме конкурентні переваги в міжнародному поділі праці» [436, с. 

50-54]. Дійсно, видається, що за критерієм конкурентоспроможності повною 
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мірою можна якісно охарактеризувати економічну безпеку держави, оскільки 

буде не лише враховано значну кількість чинників, а й проведено їх порівняння 

із значеннями інших країн. Більше того, такий підхід дозволяє визначати 

пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки держави, обґрунтовано 

їх змінювати та більш ефективно прогнозувати адаптаційні дії. 

Дещо відмінні погляди знаходимо у працях В. Гейця, що розглядає 

економічну безпеку держави як спроможність національної економіки 

забезпечити вільний, незалежний розвиток і утримати стабільність 

громадянського суспільства та його інститутів, достатній оборонний потенціал 

за будь-яких несприятливих умов і варіантів розвитку подій; здатність держави 

до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх 

загроз [195, с. 5]. Безперечно, що стабільність громадянського суспільства є 

запорукою економічного розвитку та безпеки держави, але її забезпечення 

залежить не лише від економічних чинників, а й від політичних, технологічних, 

екологічних, соціально-психологічних, які важко спрогнозувати, оцінити і 

врегульовувати. Необхідно враховувати й формування оборонного потенціалу, 

що особливо актуально за обставин гострої небезпеки з боку країн, стосовно 

яких сформувалася економічна залежність держави і наслідки розриву 

відповідних господарських зв’язків можуть призвести до значних втрат.  

Важливими аспектами забезпечення економічної безпеки держави слід 

вважати й високу ефективність внутрішніх процесів дерегуляції комерційної 

господарської діяльності, зростання конкуренції, розвиток базових та 

пріоритетних секторів економіки, підвищення фінансово-економічних 

результатів суб’єктів господарювання, покращання соціальної підтримки 

населення тощо. Так, у праці за редакцією Л. Шевченко [135, с. 13-14] 

зазначається, що економічна безпека держави повинна забезпечуватися 

передусім у міру розвитку самої економіки, але не суто ринковими механізмами 

саморегуляції. Для досягнення прийнятного рівня безпеки держава повинна 

формувати та підтримувати дію системи механізмів як саморегулювання, так і 

регулювання, тобто за допомогою державних органів та інститутів ринку. 
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Доволі комплексну характеристику економічної безпеки держави 

обґрунтовує О. Власюк: «… економічна безпека має позаринковий характер і не 

є локалізованим сегментом проблеми захисту державних інтересів, оскільки 

виникнення проблем безпеки викликане не лише об’єктивно притаманними 

негативними явищами ринкового регулювання, але й загрозами суб’єктивно-

функціонального характеру, які класично розподіляють на внутрішні і зовнішні 

та для їх виявлення під час прийняття державних управлінських рішень 

необхідним та ефективним інструментарієм є визначення порогових значень 

індикаторів безпеки» [77, с. 16-17]. 

Комплекс тверджень вітчизняних та закордонних науковців щодо сутності 

економічної безпеки держави подано у табл. В.1 (дод. В). Водночас спільним для 

них є твердження, що для забезпечення економічної безпеки держава має 

реалізовувати відповідну системну політику з належним впливом на всі 

елементи з дотриманням принципів дієвості, необхідності, об’єктивного 

характеру тощо. 

Окрема група науковців дотримується суб’єктного підходу та, відповідно, 

головними елементами економічної безпеки держави розглядає її суб’єкти та 

об’єкти. Як правило, до суб’єктів системи економічної безпеки держави 

відносять Верховну Раду України, Президента України, Раду національної 

безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, інші міністерства та 

відомства, Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, органи 

прокуратури, органи місцевої державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємства, організації, громадян та об’єднання громадян [483, с. 81-86]. 

Зазначений перелік видається доволі повним. Безперечно, важливою є роль 

інститутів законодавства та виконавчої влади, які здійснюють державне 

регулювання розвитку галузей економіки. Однак високою є й значущість 

населення та інститутів, їх об’єднань, що мають не менше значення у 

забезпеченні економічної безпеки держави, ніж інші суб’єкти системи. 

Щодо об’єктів економічної безпеки держави, то низка науковців 

дотримується думки про виділення економічних інтересів, які розподіляють 
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стосовно формування ресурсно-функціональних можливостей протистояти 

загрозам в умовах постійних змін економічного середовища, забезпечення 

захисту активів, результатів господарювання і прав, підвищення суспільного 

добробуту, задоволення споживчих потреб населення, нагромадження людського 

капіталу та підвищення рівня інтелектуалізації праці, утвердження високої 

культури природокористування [39, с. 322; 132, с. 5-6; 337, с. 30; 373, с. 231]. 

Ставлячи в основу об’єктів економічної безпеки держави 

макроекономічні інтереси, все ж об’єктивно слід враховувати й аспекти, що 

потребують захисту на нижчих рівнях управління, зокрема – підприємств, 

функціонування яких, власне, й створює передумови для розвитку економіки. 

Тому О. Носова слушно включає до складу об’єктів системи економічної 

безпеки держави господарські активи, що перебувають у власності або у 

володінні підприємств – матеріальні блага, цінні папери, нематеріальні 

блага [299, с. 311-312]. 

Однак сукупність суб’єктів та об’єктів є лише певними орієнтирами у 

системі економічної безпеки держави, що не дозволяє враховувати загальний 

набір особливостей її зміцнення та підтримання достатнього рівня. Враховуючи 

важливість вирішення проблем імпортозалежності у системі забезпечення 

економічної безпеки держави, варто виділити структурні її компоненти, за 

якими вдасться раціонально обрати інструменти та заходи державного 

регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

Виходячи із завдань політики імпортозаміщення та забезпечення 

економічної безпеки понятійній апарат не слід обмежувати лише категорією 

стосовно держави, а варто його розшити, додаючи характеристики регіону, 

розвитку внутрішнього ринку, реального сектору економіки (табл. 1.1). Так, 

економічну безпеку регіону пропонуємо розглядати як здатність регіону 

досягнути достатнього рівня самодостатності та економічної самостійності, 

реалізувати прогресивні інституційні реформ та структурні зміни в 

економічному середовищі і протистояти дестабілізуючій дії ризиків і загроз.  
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Таблиця 1.1 

Сутнісні характеристики понять «економічна безпека регіону», «безпека 

розвитку внутрішнього ринку», «безпека реального сектору економіки» 
(авторська розробка) 

Поняття Сутнісні характеристики 
Ключові завдання в системі забезпечення 

економічної безпеки держави 

Економічна 

безпека 

регіону 

здатність регіону досягнути 

достатнього рівня 

самодостатності та економічної 

самостійності, реалізувати 
прогресивні інституційні 

реформи та структурні зміни в 

економічному середовищі і 

протистояти дестабілізуючій дії 

ризиків і загроз 

- забезпечення високої ефективності системи 
державного управління сталим розвитком; 

- збалансування фаз суспільного відтворення; 
- формування цілісного та єдиного 
господарського комплексу; 

- активізація інвестиційно-інноваційної 

діяльності; 

- збереження капіталу та факторів 

виробництва; 

- підвищення ефективності та дієздатності 

ринкових інститутів; 

- покращення кон’юнктури внутрішнього 

ринку 

Безпека 

розвитку 

внутрішнього 

ринку 

стан внутрішнього ринку, за 

якого зберігаються оптимальні 

співвідношення та 

характеристики сегментів 

внутрішнього ринку, належний 

рівень інноваційної активності 

реального сектору економіки, 

забезпечуються якісні 

характеристики бізнес-

середовища 

- покращення структурних характеристик 

функціонування внутрішнього ринку; 

- протидія ризикам імпортозалежності; 

- забезпечення інноваційного розвитку; 
- дотримання базових умов конкурентного та 
регуляторного середовища; 

- збалансування сегментів внутрішнього 

ринку, їх інфраструктури та ресурсного 

забезпечення; 

- розширене відтворення обсягів 

господарської діяльності та капіталу у 

базових галузях 

Безпека 

реального 

сектору 

економіки 

здатність суб’єктів реального 

сектору економіки ефективно 

здійснювати господарську 

діяльність, реалізовувати 

економічні інтереси та 

інноваційний потенціал 

розвитку, забезпечувати 

конкурентоспроможність на 

ринках 

- реалізація потенціалу реального сектору 
економіки в системі економічної безпеки 

держави; 

- забезпечення макроекономічної безпеки; 

- забезпечення високої фінансово-

економічної ефективності та самодостатності 

системи національного господарства;  

- модернізація та більш повне використання 

ресурсних потужностей і матеріально-

технологічної бази виробничого комплексу; 

- розвиток експортного потенціалу;  
- підвищення інвестиційної привабливості 

економіки;  

- впровадження досягнень передових 

науково-технологічних розробок у створення 

та виробництво нової наукомісткої 

високотехнологічної продукції 
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Досягнення такого стану дозволить говорити про успішне вирішення 

низки завдань в ході забезпечення економічної безпеки держави, а саме: 

забезпечення високої ефективності системи державного управління сталим 

розвитком; збалансування фаз суспільного відтворення; формування цілісного 

та єдиного господарського комплексу; активізація інвестиційно-інноваційної 

діяльності; збереження капіталу та факторів виробництва; підвищення 

ефективності та дієздатності ринкових інститутів; покращення кон’юнктури 

внутрішнього ринку. 

Що стосується економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку, її 

характеристики варто ототожнювати стосовно вирішення через ринкові 

механізми та інструменти низки важливих для безпеки економіки завдань. 

Йдеться про покращення структурних характеристик функціонування 

внутрішнього ринку, протидію ризикам імпортозалежності, забезпечення 

інноваційного розвитку, дотримання базових умов конкурентного та 

регуляторного середовища, збалансування сегментів внутрішнього ринку, їх 

інфраструктури та ресурсного забезпечення, розширене відтворення обсягів 

господарської діяльності та капіталу у базових галузях. У такому разі сутність 

безпеки розвитку внутрішнього ринку полягатиме у досягненні внутрішнім 

ринком стану, за якого зберігаються оптимальні співвідношення та 

характеристики сегментів внутрішнього ринку, належний рівень інноваційної 

активності реального сектору економіки, забезпечуються якісні характеристики 

бізнес-середовища. 

Особливості функціонування реального сектору економіки визначають 

головні характеристики забезпечення економічної безпеки держави, адже 

рівень його ефективності підтверджує успішне розв’язання низки критично 

важливих для економіки завдань, як реалізація потенціалу реального сектору 

економіки в системі економічної безпеки держави, забезпечення 

макроекономічної безпеки, забезпечення високої фінансово-економічної 

ефективності та самодостатності системи національного господарства, 

модернізація та більш повне використання ресурсних потужностей і 
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матеріально-технологічної бази виробничого комплексу, розвиток експортного 

потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості економіки, впровадження 

досягнень передових науково-технологічних розробок у створення та 

виробництво нової наукомісткої високотехнологічної продукції. У 

відповідності до цього пропонуємо економічну безпеку реального сектору 

економіки розглядати як здатність суб’єктів реального сектору економіки 

ефективно здійснювати господарську діяльність, реалізовувати економічні 

інтереси та інноваційний потенціал розвитку, забезпечувати 

конкурентоспроможність на ринках. 

Як уже зазначалося, в економічній літературі вважається, що економічна 

безпека держави забезпечується на основі стабільності та стійкості, наявності 

можливостей до саморозвитку та прогресу економіки. У межах таких же 

компонент формуються й важливі передумови ефективної реалізації державної 

політики імпортозаміщення: 

- сформованість та реалізація інтелектуального потенціалу суспільства, 

наявність достатніх джерел фінансування для безперервного підтримання 

процесу кругообігу капіталу, нагромадження та раціональний розподіл 

інвестиційно-інноваційного капіталу (ресурсно-функціональні можливості 

економічного розвитку); 

- забезпечення захисту права приватної та інтелектуальної власності, 

інвестицій, розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, досягнення 

стабільності грошового обігу і системи розрахунків, реалізація бюджетного 

стимулювання економічної активності, соціальний захист і покращання 

стандартів споживання (стабільність та стійкість національної економіки);  

- розширення промислових потужностей виробничого комплексу, 

підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності 

виробництва, створення нових та підтримка діючих суб’єктів інвестиційної 

інфраструктури та інвестиційного посередництва (здатність до саморозвитку та 

прогресу національної економіки) [4, с. 98-105; 133, с. 18-19]. 
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Детермінанти протидії імпортозалежності взаємопов’язані й з системою 

забезпечення самодостатності, стабільності та стійкості, саморозвитку та 

прогресу національної економіки, що простежується у дослідженнях 

Т. Васильціва, де наголошується на низці загроз економічній безпеці держави й, 

зокрема, виділяється негативний вплив імпортної залежності та пропонується 

зменшити його через формування конкурентних переваг вітчизняних 

виробників та їх продукції [52, с. 298-309]. Дійсно, вирішення проблем високої 

залежності економіки держави від імпорту через формування здорової 

конкуренції та, при цьому, підтримання вітчизняних виробників продукції є 

однією з найбільш прогресивних на сьогодні стратегій імпортозаміщення. 

Очевидно, що повинні використовуватися різні способи зменшення 

залежності національної економіки від імпорту товарів і ресурсів. Зокрема, у 

державі варто змінювати законодавство, розбудовувати ринкову 

інфраструктуру, підходи до використання національної ресурсної бази, 

скорочувати тіньовий сектор тощо. Системними та комплексними потрібно 

визнати результати дослідження у науковій праці, де вказується, що державне 

регулювання проблем імпортозаміщення має орієнтуватися на формування і 

закріплення структурних змін, від яких залежить глибинність реформування та 

його проникнення у всі сфери суспільного відтворення – виробництва, 

розподілу, обміну та споживання [466, с. 18]. 

Відомо, що однією з важливих детермінант протидії імпортозалежності є 

розвиток споживчого ринку, який не завжди закономірний, а деякі його 

внутрішні тенденції часто мають нестійкий характер і, по суті, дестабілізують 

стан справ. Так, Г. Филюк та О. Шевчук вважають, що низка тенденцій 

внутрішнього споживчого ринку лише посилює імпортну залежність економіки. 

Це, зокрема, недостатня конкурентоспроможність вітчизняної продукції, 

недотримання міжнародних стандартів якості та безпечності харчових 

продуктів, а також перешкоди в торгівлі, що лежать у правовій та практичній 

площинах. Водночас вдалими слід вважати пропозиції вчених щодо посилення 

ролі функціонування й розвитку споживчого ринку в забезпеченні економічної 
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безпеки держави через налагодження політики імпортозаміщення, що 

передбачає такі заходи: побудова раціонального товароруху з-за кордону з 

комплексом протекціоністських заходів, що обмежуватимуть експансію 

імпорту; насичення ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняного 

виробництва; формування висококонкурентного середовища на ринку 

інтеграційних відносин між суб’єктами господарської діяльності тощо [458, с. 

27-35]. 

Як важливий аспект у системі економічної безпеки держави потрібно 

виділяти її функціональні складові. Згідно з методичними рекомендаціями, 

економічна безпека держави формується за виробничою, демографічною, 

енергетичною, зовнішньоекономічною, інвестиційно-інноваційною, 

макроекономічною, продовольчою, соціальною та фінансовою 

складовими [350]. 

Проте вказаний перелік не усталений і неоднозначний. Так, О. Жихор та 

О. Барановський розділяють інвестиційно-інноваційну складову на 

інвестиційну та науково-технологічну [133, с. 24]. Такої ж думки дотримується 

Л. Шевченко, доповнюючи перелік складових ресурсно-сировинною та 

безпекою людського розвитку [135, с. 53-138]. Науковці В. Шлемко та І. Бінько 

серед загальноприйнятих складових не виділяють макроекономічної, 

інвестиційно-інноваційної, виробничої, а натомість доповнюють перелік 

воєнно-економічною, сировинно-ресурсною, технологічною [483, с. 43], а 

В. Мунтіян розширює перелік складових інформаційною і тіньовою 

економікою [291, с. 59]. 

Учені В. Геєць та З. Варналій вважають, що недоцільно окремо виділяти 

макроекономічну та виробничу складові, які, з одного боку, 

взаємодоповнювальні, а з іншого – характерні для кожної компоненти 

забезпечення економічної безпеки держави. Натомість вони доповнюють 

перелік екологічною складовою [131, с. 34; 287, с. 14]. Утім, більш доцільно, 

відкидаючи складові, що визначають загальні характеристики системи 

економічної безпеки, детальніше підходити до процесів вужчого масштабу.   
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Варто зазначити, що за кожною складовою формуються істотні 

взаємозв’язки і взаємовпливи між економічною безпекою держави та її 

політикою імпортозаміщення. При цьому забезпечення економічної безпеки 

держави варто розглядати щодо утворення на внутрішньому ринку окремих 

сегментів, які тим чи іншим чином впливають на кожну складову і постійно 

взаємодіють із характерними для них процесами.  

Так, низка науковців пов’язує стан виробничої безпеки держави з 

ринками капіталу, інновацій та технологій, на яких створюється вся ресурсна 

база, щоб забезпечити ефективне використання та розширене відтворення 

національних виробничих потужностей [206, с. 102-105; 264, с. 116-117; 385, с. 

51-55]. Очевидно, що в міру погіршення доступності до ринків ресурсів 

повинен відбуватися пошук нових засобів, за яких виробничий потенціал 

держави відповідатиме рівню конкуренції на світових ринках та створюватиме 

істотні конкурентні переваги для вітчизняних суб’єктів господарської 

діяльності на внутрішньому ринку. То ж існування в національній економіці 

потужних виробників продукції високого споживчого попиту не лише 

ефективно забезпечить заміщення імпорту, а й дозволить їм брати активну 

участь у світовій торгівлі, обміні науково-технологічними досягненнями, 

міжнародних союзах і об’єднаннях. 

Виробнича безпека також тісно поєднана з ринком праці, на якому 

створюються передумови щодо розроблення та поширення інноваційних 

технологій, вироблення раціональних підходів у використанні промислових 

потужностей виробничого комплексу. Так, Ю. Харазішвілі та Є. Дронь до 

головних чинників, що визначають ресурсно-функціональні можливості 

економіки та її безпеку, відносять ефективність трудової зайнятості населення, 

в яку закладають результати відтворення праці та сформовані від цього 

можливості задоволення споживчих потреб [462, с. 36-38]. За твердженнями 

науковців, державну політику імпортозаміщення можна розглядати успішною, 

якщо попри впровадження сучасних технологій у виготовлення аналогічної 

імпортній продукції буде забезпечуватися висока зайнятість населення, яка 
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сформує необхідний купівельний попит для придбання вітчизняних товарів. 

Водночас варто враховувати й інші тенденції, які впливають на споживчий 

вибір, зокрема імідж товарів, інноваційність та технологічність, високу безпеку. 

Часто вітчизняні товари не відповідають таким характеристикам через 

малоефективний маркетинговий розвиток, відсутність прийнятих на 

загальнодержавному рівні стандартів і вимог відповідно до міжнародних 

правил та інші причини. 

На думку А. Сухорукова, стимулювання інвесторів вкладати кошти в 

економіку і, таким чином, забезпечувати її безпеку визначається інституційним 

середовищем, висока якість якого досягається за умови врахування сучасних 

тенденцій на різних сегментах внутрішнього ринку [167, с. 43-79]. Без сумніву, 

що пришвидшення руху грошових коштів у міру їх інтенсивного вкладення у 

господарські об’єкти має пріоритетне значення для економіки і є головним 

засобом забезпечення її функціонування та розвитку. Такі процеси повинні 

бути підконтрольні державі, але водночас це не перешкоджатиме їх 

ефективності. Зокрема, інвестування жодним чином не повинно стимулювати 

монополізацію внутрішнього ринку, а навпаки – розвивати потенціал 

внутрішніх виробників до виготовлення продукції, яка не поступатиметься за 

своїми властивостями імпортним аналогам. 

Про забезпеченість фінансової безпеки держави свідчать рівні 

платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, внутрішньої та 

зовнішньої заборгованості, стабільності грошово-кредитної системи та 

курсоутворення, фінансової стійкості банківських установ, забезпеченості 

страхових компаній фінансовими ресурсами. Такі взаємозв’язки можна бачити 

на фінансовому, валютному ринках тощо. Тут державна політика 

імпортозаміщення повинна стосуватися створення вітчизняними інституціями 

умов, при яких можна забезпечити вищу стабільність, цілісність та єдність 

національної фінансової системи. Так, Г. Смоквіна, враховуючи пріоритетність 

розвитку фінансової системи, звертає увагу на реалізацію державної політики 

імпортозаміщення за такими напрямами: встановлення межі іноземної участі в 
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капіталі вітчизняних підприємств; розробка дієвих систем контролю залучення 

і використання іноземних запозичень; введення обмеження чи заборони 

доступу іноземних інвестицій до особливо важливих для економічного 

розвитку держави галузей; зміцнення та забезпечення стабільності національної 

валюти [414, с. 34-35]. Натомість О. Барановський вважає, що в ринковому 

середовищі дії держави насамперед слід скеровувати на запобігання відпливу 

капіталу за кордон, у т. ч. з реального сектору економіки, конфліктам між 

владою різних рівнів з приводу розподілу та використання бюджетних ресурсів, 

право-порушень у фінансово-інвестиційній сфері. Таким чином, у 

національному господарстві буде створено ринкові передумови, щоб через 

механізми імпортозаміщення забезпечити фінансову безпеку держави [26, с. 

350-401]. 

Для забезпечення соціальної безпеки у державі необхідно, щоб 

покращувалися стандарти життя, сформувалася оптимальна диференційована 

соціальна структура суспільства, задовольнялися потреби населення відповідно 

до отримуваних доходів та сформованих умов життя. Так, Т. Васильців, 

О. Іляш, С. Гринкевич вважають, що постійна трансформація економіки 

повинна відбуватися з врахуванням нагромадження людського капіталу, 

підвищення якості соціальної сфери, розширення сфери трудової зайнятості 

населення. При цьому досягнення таких цілей безпосередньо залежить від 

сформованості інституційного середовища, в якому підвищується ділова 

активність населення, дієво надається соціальна підтримка, забезпечується 

соціальний захист та допомога [53, с. 170-179; 99, с. 124-149; 166, с. 66-73]. 

Варто погодитися з науковцями про важливість соціально-трудових 

трансформацій з огляду на критичний макроекономічний стан розвитку 

держави. Це також впливає на державну політику імпортозаміщення, зокрема 

створюються необхідні передумови для її реалізації, такі як підвищення 

продуктивності, соціальної та економічної ефективності праці, забезпечення 

розвитку інтелектуально-кадрового капіталу, удосконалення системи 

соціально-трудових відносин тощо. 
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Окрім того, існують і тісні взаємозв’язки ринку праці з демографічною 

безпекою. Так, на думку І. Цвігун, демографічна безпека держави може бути 

забезпечена завдяки збереженню та поліпшенню стану здоров’я, підвищенню 

народжуваності, зменшенню кількості розлучень тощо. Водночас вона 

наголошує на важливості активного втручання держави у такі процеси та його 

дієвість пов’язує зі структурними зрушеннями в економічній сфері [467, с. 22-

40]. За будь-яких обставин держава є головним регулятором більшості 

демографічних процесів і для виконання власних функцій потребує ресурсного 

забезпечення. Сьогодні у національній економіці державні інституції задля 

підтримання належного демографічного стану змушені все частіше 

використовувати невнутрішні ресурси та в міру вирішення окремих завдань 

активно залучати імпортні товари (послуги). 

Крім того, існують і міграційні проблеми у державній системі 

регулювання ринку праці, тому також варто їх розв’язання пов’язувати з 

реалізацією державної політики імпортозаміщення. Тут варто виділити методи 

прямого (нормативно-правові, організаційно-інституційні) та непрямого 

(економічні, інформаційні, культурно-виховні) регулювання трудової міграції. 

Такої думки дотримується й О. Іляш, яка доводить важливість реалізації 

непрямих заходів у стимулюванні імміграційних потоків, зокрема через 

залучення відомих діячів науки, культури, спорту та інших сфер суспільного 

життя [166, с. 403-405]. 

Будь-які дії держави щодо забезпечення продовольчої безпеки варто 

пов’язати з розвитком внутрішнього ринку. Саме в його масштабах необхідність 

реалізації державної політики імпортозаміщення має виражений характер, за 

тенденціями якого можна раціонально оцінити її ефективність для забезпечення 

економічної безпеки держави. Дослідники Л. Шевченко, В. Шлемко та І. Бінько 

вважають, що державна політика імпортозаміщення повинна стосуватися 

гарантування державою безперешкодного економічного та фізичного доступу 

населення до життєво важливих продуктів харчування переважно шляхом 

покращання пропозиції вітчизняного виробництва та за необхідності реалізації 
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запасів державного матеріального резерву. Відтак вирішення проблем 

імпортозалежності передбачатиме забезпечення повної економічної доступності 

вітчизняних товарів населенню згідно з їх доходами та рівнем цін, медично 

обґрунтованого і раціонального споживання продуктів харчування, а також 

фізичної доступності, враховуючи стабільність наявності у достатньому обсязі 

та якості продуктів для різних верств населення [135, с. 123-125; 483, с. 80-92]. 

Завдяки використанню таких інструментів місцевим державним адміністраціям 

можливо вирішити низку важливих завдань, а саме: запобігти експансії 

імпортних продуктів, які можуть виготовлятися в необхідних обсягах 

вітчизняними виробниками, адаптувати власне товарне виробництво до 

інституціональних змін у системі продовольчої безпеки, підвищити 

ефективність використання власного промислово-виробничого потенціалу. 

У своїй праці учені Н. Сеперович, О. Шевцов наголошують, що в 

контексті державної політики імпортозаміщення на внутрішньому ринку 

державі важливо забезпечити товарну та географічну збалансованість імпорту, 

зокрема розширити надходження і придбання високотехнологічної та якісної 

продукції в частині критичного імпорту, а також товарів інвестиційного 

призначення [402]. На думку авторів, в умовах суттєвого технологічного 

відставання державі не варто активно створювати повноцінні виробничі 

ланцюги з виробництва продукції, що потребує залучення надсучасних 

інноваційних розробок, натомість пропонують покращити зовнішньоекономічні 

зв’язки, стимулюючи іноземних товаровиробників брати участь у виробництві 

на території держави. Реалізація за таким сценарієм державної політики 

імпортозаміщення в окремих секторах економіки є досить виправданою і 

такою, що має високу економічну віддачу для національного господарства. 

Також процеси внутрішнього ринку, а особливо у сегментах споживчого 

ринку товарів (послуг), ринку капіталу тощо, мають значний вплив на 

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави. Так, Ю. Харазішвілі та 

Є. Дронь вважають, що для досягнення прийнятного рівня імпортозаміщення 

державі необхідно активно використовувати всі переваги від участі у світовому 
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поділі праці, які дозволять: 1) покращити зовнішньоекономічну кооперацію у 

промислово-виробничому секторі; 2) успішно інтегруватися вітчизняному 

бізнесу у світову систему господарювання; 3) залучати в більших обсягах 

інноваційні розробки та технології; 4) розвивати внутрішні стандарти 

конкуренції та принципи сталого економічного розвитку [462, с. 84-89]. Такої 

думки дотримується і А. Сухоруков, який зазначає, що державі для 

ефективного захисту власних економічних інтересів та протистояння зовнішнім 

загрозам необхідно підтримувати конкурентоспроможність національного 

господарства та використовувати конкурентні переваги в міжнародному поділі 

праці [436, с. 49].  

Науковець В. Богомолов не заперечує цих тверджень і наголошує, що у 

державній політиці імпортозаміщення особливо важливо на внутрішньому 

ринку застосовувати як заходи протекціоністського захисту, так і лібералізації 

економічних відносин. Тоді можна буде досягнути підвищення 

конкурентоспроможності та пристосованості національної економіки до 

тенденції на світовому ринку [37, с. 214]. Усі ці наукові припущення зводяться 

до визначення головної ролі конкуренції у забезпеченні зовнішньоекономічної 

безпеки держави (протистояння загрозам та захист національних інтересів), яку 

ефективно здатна підтримувати державна політика імпортозаміщення. Це 

досягається завдяки формуванню широкомасштабної пропозиції товарів 

вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку та переходу промислового 

сектору економіки до експортоорієнтованого виробництва. 

Незаперечно, що й інші складові економічної безпеки держави пов’язані з 

процесами на внутрішньому ринку. Так, макроекономічна безпека держави 

досягається через покращання структурних співвідношень щодо обсягів 

постачання, продажу та споживання товарів (послуг), імпортованих та 

вітчизняного виробництва [337, с. 32; 425, с. 16-17]. За такого вектора державна 

політика імпортозаміщення повинна бути скерована на розбудову 

збалансованої просторово-видової мережі об’єктів торгівлі, орієнтованої на 

продаж товарів вітчизняного виробництва, підвищення ефективності 
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виробничих потужностей промислового сектору, розширення інституційних 

можливостей суб’єктів ринкової інфраструктури. 

Щодо енергетичної безпеки держави, то її забезпечення залежить від 

рівня диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, обсягів впровадження 

нових технологій, темпів розвитку енергетичної інфраструктури, надійності та 

безперебійності забезпечення споживачів електричною і паливною 

енергією [115, с. 57-58; 222; 362; 435, с. 9-10;]. Тут роль державної політики 

імпортозаміщення зводиться до збільшення обсягів внутрішнього виробництва 

базових та альтернативних продуктів енергетики, зокрема за принципом 

щонайменше трьох джерел постачання. Також варто передбачати й заходи з 

обмеження імпорту паливно-енергетичних ресурсів та одночасно активної 

лібералізації внутрішнього енергоринку. 

Про системність і комплексність економічної безпеки держави свідчать 

просторові характеристики, до яких зарахуємо: 1) збалансований розвиток та 

активне відтворення природно-ресурсного потенціалу територій; 2) розвиток 

техніковпроваджувальних спеціальних економічних зон та промислових 

територіально-галузевих виробничих систем; 3) покращання територіальної 

структури виробництва; 4) відсутність територіальних диспропорцій у розвитку 

торговельної мережі з продажу та представлення товарів вітчизняного 

виробництва; 5) зниження диференціацій щодо територіальної концентрації та 

розподілу інвестиційних ресурсів. Тому їх утвердження в економіці залежить 

від значної кількості чинників, але, враховуючи сучасні трансформації 

ринкового середовища, раціонально розглядати взаємозв’язки та взаємовпливи 

з політикою імпортозаміщення, в якій вони поєднані з пріоритетними сферами 

державного регулювання. 

Варто зазначити, що в умовах високої імпортозалежності внутрішнього 

ринку відсутність тісних виробничих взаємозв’язків між територіями суттєво 

перешкоджає створенню та збільшенню обсягів діяльності локальних 

інтегрованих систем, розбудові інноваційної інфраструктури, розширенню 

міжфункціонального та міжгалузевого співробітництва суб’єктів базових видів 
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економічної діяльності та науково-інноваційного сектору. Це зумовлюється 

низкою як структурних, так і інституціональних змін у національній економіці. 

Як вважають В.  Горбулін та А. Качинський, розбалансований розвиток 

територій утворюється у зв’язку з відсутністю у держави оперативного плану 

регулювання внутрішнього виробництва та системи товароруху, просування і 

споживання вітчизняних товарів [97, с. 32, 210]. Більше того, часто в регіонах 

проблеми імпортозалежності не розглядаються у соціально-економічних 

програмах та стратегіях розвитку, що лише ускладнює їх вирішення на 

загальнодержавному рівні. Таким чином, варто припустити, що ефективність 

державної політики імпортозаміщення значною мірою визначається 

пріоритетами розвитку регіональної економіки. Тому систему заходів із 

подолання імпортозалежності варто розділяти з урахуванням регіональних та 

загальнонаціональних особливостей національного господарства. Це дозволить 

більш якісно згрупувати виробничі потужності у галузях економіки, раціонально 

їх розподілити згідно з ресурсно-сировинним забезпеченням та зрівноважити 

темпи зростання економіки у просторово-територіальному масштабі. 

Варто відзначити й інше, зокрема необхідність врахування 

територіальних аспектів під час реалізації структурних реформ з метою 

збільшення обсягів вітчизняного виробництва інноваційно-технологічної 

продукції з високою доданою вартістю та конкурентоспроможністю. Йдеться 

про налагодження участі промислових підприємств різних регіонів у 

забезпеченні повного виробничого циклу виготовлення продукції, що здатна 

успішно замінити на внутрішньому ринку аналогічний імпорт. Так, О. Власюк, 

О. Бєлов, І. Мойсеєнко та інші у власних наукових дослідженнях доводять, що 

реалізація державної політики імпортозаміщення є дієвою за умови 

використання всього потенціалу економіки регіонів, який варто структурно 

розподілити стосовно налагодження виробничих процесів, розподілу товарної 

пропозиції, досягнення та підтримки високої якості обмінних операцій, 

покращання параметрів споживання товарів [30; 78, с. 5-40; 289, с. 345-355; 

455, с. 31-37; 457, с. 6-9]. Очевидно, що забезпечення готовності регіонів 



114 

 

самостійно вирішувати проблеми імпортозалежності є одним із пріоритетів 

державної політики імпортозаміщення. Тут від державної системи влади 

вимагається максимально стимулювати такі процеси, дбати про їх 

удосконалення та розширення масштабів реалізації у галузевих секторах. 

Враховуючи різний ступінь сформованості та використання конкурентних 

переваг кожним із регіонів, у державній політиці імпортозаміщення повинні 

чітко визначатися заходи підтримки базових галузевих секторів, від яких і буде 

залежати рівень економічної самостійності та стабільності їх економіки, а 

відтак й економічної безпеки. 

Тому, окрім просторово-територіальних особливостей, у системі 

забезпечення економічної безпеки держави варто враховувати й секторальні. 

Безсумнівно, що економічна безпека держави не забезпечується, якщо у 

суспільстві не сформовано оптимальної структури сфер його життєздатності, в 

якій раціонально встановлюються і розподіляються потреби, можливості, 

пріоритети. При цьому як ефективний варто розглядати взаємозв’язок секторів 

життєздатності суспільства та внутрішнього виробництва, торгово-

посередницької ланки, сфери споживання. Так, науковці дотримуються думки, 

що інтеграційні відносини між такими секторами краще розвивати, вирішуючи 

проблеми імпортозалежності, в межах яких вдасться ефективно налагодити 

міжсекторальні коопераційні відносини, збільшити масштаби науково-

технологічного та виробничого співробітництва, розширити сфери 

впровадження державно-приватного партнерства, зміцнити комунікаційні 

зв’язки між суб’єктами реального сектору економіки та органами влади різних 

регіонів держави [89, с. 88-151; 406, с. 240-326; 488, с. 360-422]. 

Засвідчує забезпеченість економічної безпеки держави висока 

концентрація потенціалу підприємницької активності. Так, Я. Жаліло 

наголошує, що необхідність пріоритетного розвитку підприємництва зумовлена 

потребами держави у формуванні такого економічного стану, за якого всебічно 

зміцнюються мотиви до ефективного використання наявних у суспільстві 

ресурсів [146, с. 41]. Водночас мотивація повинна мати чітке цільове 
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визначення затрачених для цього ресурсів. Відомо, що державна підтримка 

зумовлена наданням певних преференцій, податкових пільг та пільгових 

кредитів, і їх застосування буде ефективним, якщо вдасться вирішити низку 

економічних проблем у державі, зокрема відновити конкурентоспроможність 

вітчизняних підприємств.  

У праці [341, с. 5-22] формування підприємницького потенціалу 

пов’язують із державною політикою імпортозаміщення як одного з ефективних 

інструментів забезпечення доступу суб’єктів господарської діяльності до ринків 

ресурсів та споживання. В умовах ресурсної обмеженості вітчизняних 

товаровиробників державна підтримка є вкрай необхідною. Це очевидно, адже 

реалізація підприємницького потенціалу не може відбуватися без налагодження 

міжфункціональних відносин, які об’єднують суб’єктів господарської 

діяльності за сукупністю інтересів, конкурентних переваг, виконання завдань 

державного значення. Саме державні інституції як регулятори економічних 

відносин здатні найефективніше створити сприятливе середовище для розвитку 

підприємницьких ініціатив. 

Трансформаційні перетворення на внутрішньому ринку підтверджують 

важливість для забезпечення економічної безпеки держави реалізації державної 

політики імпортозаміщення, завдяки якій вдається вирішити комплекс проблем, 

що створюють суттєві загрози безпеці національного господарства. На рис. 1.5 

представлено концептуальний зміст взаємозв’язків та взаємовпливу системи 

економічної безпеки держави з напрямами реалізації державної політики 

імпортозаміщення та елементами регіонального розвитку.  

Відмітимо, що державна політика імпортозаміщення може змінювати 

концептуальні напрями в міру зростання експансії імпортних товарів на 

внутрішній споживчий ринок та ускладнення вирішення завдань щодо 

зменшення їх впливу. Тут головне сформувати стійкість взаємозв’язки між 

сферами забезпечення достатнього рівня розвитку внутрішнього ринку та 

забезпечення економічної безпеки держави, які б дозволили утримувати високу 

стабільність та збалансованість регіональної економіки. 
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Рис. 1.5. Концептуальні взаємозв’язки елементів системи економічної 

безпеки держави, реалізації політики імпортозаміщення та забезпечення 

регіонального розвитку (авторська розробка) 
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 У підсумку можна буде стверджувати про забезпечення економічної 

безпеки регіону, що підтверджуватиметься зростанням валового регіонального 

продукту, високою концентрацією малого та середнього підприємництва на 

регіональному і локальних ринках, становленням високорозвинутої ринкової 

інфраструктури, розширенням товарного конкурентоспроможного місцевого 

виробництва, збільшенням обсягів капітальних інвестицій, інтенсивністю 

інноваційно-технологічного розвитку, підвищенням рівня зайнятості населення 

та якості задоволення їх споживчих потреб. Саме за такими напрямами варто 

формувати та розвивати взаємозв’язки сфер забезпечення економічної безпеки 

держави, регіону і розвитку внутрішнього ринку. 

Регіональний розвиток є вираженим свідченням рівня економічної 

безпеки території на якій економічні відносини реалізується за загально 

утвердженими на внутрішньому ринку правилами задля задоволення 

різносторонніх інтересів усіх учасників. Завдяки сформованим в регіонах 

ринковим механізмам вибудовується локальне середовище, яке дає змогу 

зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, а налагодження 

взаємозв’язків між ними в системі національного господарства може 

сформувати високий рівень самодостатності та самостійності економіки. Тут 

головний акцент усіх таких взаємозв’язків стосується можливостей органів 

регіональної та центральної влади налагодити конкурентоспроможне 

виробництво, яке у довготривалій перспективі дозволятиме задовольняти 

потреби внутрішнього ринку та на пряму впливати на їх формування і зміни 

його суб’єктів. 

Враховуючи структурні та інституційні зміни, що відбуваються під час 

реалізації державної політики імпортозаміщення, варто врахувати й їх вплив на 

регіональні та галузеві економічні комплекси і зміни, які відбуваються в них. 

Обґрунтування таких аспектів та системи завдань державної політики 

імпортозаміщення, що базуються на них у процесах забезпечення економічної 

безпеки держави, є предметом наступного підрозділу дослідження. 
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1.4 Світовий досвід реалізації державної політики імпортозаміщення 

 

Потенціал ефективності державної політики імпортозаміщення 

зумовлений якісною інституційно-організаційною підготовкою, стимулюванням 

розвитку внутрішнього ринку, подоланням головних структурних деформацій у 

сферах виробництва і споживання товарів (продукції, послуг), формуванням 

ресурсно забезпеченого та високотехнологічного виробничого комплексу тощо. 

Відповідно трансформаційні перетворення передбачають реалізацію засобів та 

інструментів, що дозволяють з вищою ефективністю здійснювати державне 

регулювання стимулювання розвитку та його економіко-інституційного 

середовища.  

Світовий досвід свідчить про різні способи державної політики 

подолання імпортозалежності. Це і реалізація протекціоністської політики 

стримування імпортних потоків, і лібералізація господарського устрою та 

соціально-економічних відносин на внутрішньому ринку. Кожен із них має 

переваги та недоліки. 

Варто зазначити, що вплив імпорту на стан економіки розглядався ще в 

думці Стародавнього Сходу та античного світу, коли формувалися закони 

торгівлі та утверджувалися основи товарно-грошових відносин. У працях 

Платона «Держава», Арістотеля «Політика», Ксенофонта «Домострой» та 

інших тогочасних мислителів стверджувалося, що держава не здатна 

забезпечити всі потреби свого населення в необхідних товарах і, відповідно, 

частина з них має завозитися із сусідніх держав чи далекого зарубіжжя. При 

цьому відбувався відбір імпортних товарів (за природною незамінністю, 

внутрішньою вартістю, суспільно-релігійною ознакою), після якого вони могли 

потрапляти на територію держави та продаватися. 

У наступних історичних періодах вивчення процесів насичення 

внутрішнього ринку імпортними товарами передбачало врахування більшої 

кількості чинників. Так, у періоді середньовіччя в зовнішньоторговельні 

відносини між державами закладалися процедури визначення оптимальної 
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ціни, накопичення торгової надбавки і прибутку, обміну суспільних благ. У 

трактаті Фоми Аквінського «Сума теології» визначалася важливість 

справедливого щодо суспільства та заради спільної користі руху імпортних 

товарів на території держави, що приводило до формування середовища, в 

якому імпортні потоки товарів зумовлені привабливістю (більше військового, 

ніж економічного характеру) для держави, її суспільства та відповідного обміну 

товарів, низкою інших ознак. 

Розвиток меркантилістської моделі державотворення утвердив усі відомі 

сьогодні та часто використовувані протекціоністські способи захисту 

внутрішнього ринку від експансії імпорту. Представники цієї школи (Т. Мен, 

А. Монкретьєн, А. Сміт, Д. Рікардо та інші) розглядали державну політику 

імпортозаміщення як важливий напрям державної політики, у межах якої 

держава стимулює імпорт дешевої сировини, посилює тарифікацію готової 

імпортної продукції, стимулює експорт товарів національних виробників для 

забезпечення позитивного торговельного балансу. Так, А. Сміт у теорії 

«невидимої руки» закладав чинник імпортної залежності та прогнозував 

тенденції випередження темпів приросту потреб суспільства над економічним 

зростанням держави. Зауважимо, що А. Сміт заклав концептуальний зміст 

державної політики імпортозаміщення, необхідність якої зумовлена 

деструктивними перетвореннями в економічній системі держави, які тривалий 

час мали негативні наслідки та створили загрози національній безпеці. Її 

головним орієнтиром було забезпечення захисту від будь-якого проникнення на 

внутрішній ринок імпортних товарів, що могли вплинути на зменшення обсягів 

внутрішнього виробництва. 

Інтенсивний розвиток зовнішньоторговельних відносин, що підсилювався 

індустріалізацією промислового виробництва у XIX-XX ст., зумовив 

актуальність державної політики імпортозаміщення в тих країнах, які не здатні 

були використовувати сировинні ресурси та їх експортували, а натомість 

імпортували готову продукцію. Саме в індустріальну епоху активно 

застосовувалися засоби протекціонізму країнами Латинської Америки 
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(Бразилією, Аргентиною, Мексикою, Чилі), Азії (Китаєм, Індією, Японією, 

Туреччиною, Індонезією, Південною Кореєю, Малайзією, Тайванем, Таїландом, 

Камбоджею) та частково Африки (Єгиптом, Марокко, Нігерією, Тунісом). Утім, 

з часом у багатьох із цих країн (Китаї, Бразилії, Чилі, Індії, Японії, Туреччині та 

інші) політика протекціонізму була замінена на ліберальний формат. 

На окремих історичних етапах розвитку світової економіки країни під час 

реалізації державної політики імпортозаміщення використовували різні 

інструменти, перелік яких змінювався стосовно пріоритетності, технологічного 

рівня розвитку, інвестиційної привабливості національного господарства тощо. 

У табл. 1.2 наведені стратегічні пріоритети державного регулювання 

імпортозаміщення.  

Так, низка держав для відновлення потенціалу галузей з нижчим рівнем 

розвитку, продукція яких була неконкурентоспроможна порівняно з імпортними 

аналогами на внутрішньому ринку, встановлювали високі імпортні мита та 

податки, обмежували ввіз імпортної продукції, посилювали вимоги щодо їх 

якості та відповідності внутрішнім стандартам, обмежували окремі права 

імпортерів тощо. Попри політику протекціонізму відбувалася реструктуризація 

та приватизація підприємств державного сектору економіки. Отже, держави 

прагнули, з одного боку, позбутися нерентабельних підприємств, а з іншого – 

засобами інституційно-організаційного та інституційно-правового контролю 

зберегти вплив на їх господарську діяльність. Така модель була характерна для 

країн Латинської Америки, які у середині XX ст. належали до країн аграрного 

типу і таких, що мали високу імпортну залежність від США та Канади. 

У Бразилії період реалізації державної політики імпортозаміщення можна 

розділити на чотири етапи, зокрема на першому етапі (1946-1967 рр.) імпортні 

поставки споживчих товарів обмежувалися через пряме регулювання 

валютного ринку. При цьому вводилися тарифні обмеження на імпорт окремих 

товарів, а натомість активно підтримувалася державою вертикально-

горизонтальна інтеграція ключових галузей економіки (важкого 

машинобудування, хімічної промисловості). 
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Таблиця 1.2 

Пріоритети, інструменти та результати реалізації державної політики 

імпортозаміщення в країнах світу (авторська розробка) 
Держави Інструменти Галузі Результати 

Відновлення внутрішньоторговельного потенціалу галузей з низьким темпом розвитку 

Китай, 

Бразилія, 

Аргентина, 

Мексика, 

Чилі, 

Колумбія, 

Болівія, 

Перу, 

Білорусь, 

Казахстан, 

Киргизія 

протекціонізм усіх сфер 

економіки, довгострокове 

бюджетне інвестування 

інфраструктурного та 

освітнього розвитку, 

монополізація ринків і 

ресурсів 

легка та харчова 

промисловість, 

сектори 

загального та 

точного 

машинобудування 

Позитивні: зростання ВВП, 

збільшення обсягів 

промислового виробництва, 

налагодження експорту 

продукції 

машинобудування. 

Загрози економічній безпеці 

держави: девальвація 

національної валюти, 

зростання інфляції, 

погіршення 

зовнішньоторговельного 

балансу, зниження рівня 

інноваційності 

підприємницької діяльності 

Підтримка ключових галузей економіки 

Індія, Росія, 

Монголія, 

Пакистан, 

Туреччина 

та окремі 

країни 

Африки 

протекціонізм у ключових 

галузях економіки, 

вибіркове надання 

бюджетно-податкових 

пільг, запозичення 

інновацій, державна 

підтримка малого бізнесу, 

поліпшення стандартів 

споживання 

важке 

машинобудування, 

хімічна та 

нафтохімічна 

промисловість, 

галузі 

промислового 

виробництва 

споживчих товарів 

Позитивні: зростання ВВП, 

розвиток внутрішнього 

ринку, модернізація 

промислового сектору 

економіки, підвищення 

кваліфікації та якості праці, 

зростання ділової 

активності населення. 

Загрози економічній безпеці 

держави: зростання 

собівартості продукції, 

зниження фінансової 

результативності 

підприємств, послаблення 

експортного потенціалу, 

формування трудонадлиш-

кового ринку праці  

Стимулювання розвитку високотехнологічних галузей економіки 

Японія, 

Сінгапур, 

Гонконг, 

Південна 

Корея, 

Індонезія, 

Малайзія, 

Таїланд, 

Тайвань, 

Філіппіни, 

Камбоджа 

інтенсивна модернізація 

високотехнологічних 

секторів промисловості, 

інвестування та 

впровадження нових 

технологій, розвиток 

стандартизації та 

сертифікації продукції, 

проведення НДДКР, 

розвиток ринкової 

інфраструктури 

електротехнічна 

промисловість, 

програмне 

забезпечення, 

інформаційні 

послуги, хімічна 

та хіміко-

фармацевтична 

промисловість, 

транспортне 

машинобудування 

Позитивні: зростання 

економіки, її диверсифі-

кація, збільшення частки у 

ВВП продукції галузей 

високотехнологічного 

виробництва, зниження 

рівня бідності населення. 

Загрози економічній безпеці 

держави: збільшення 

імпорту споживчих товарів, 

посилення залежності від 

імпорту технологій і 

обладнання 
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На наступному етапі (1968-1973 рр.) відбувався розвиток імпортозамінного 

виробництва через реалізацію масштабних інвестиційних проектів із повним 

бюджетним фінансуванням. Зокрема, у країні вдалося модернізувати транс-

портну інфраструктуру, що дозволило приєднати віддалені від урбанізованих 

міст території зі значним природно-сировинним потенціалом. Також країна 

належним чином використовувала агропромисловий потенціал, у результаті чого 

посідала друге місце у світі за експортом сільськогосподарської продукції. 

Утім, Бразилія продовжувала істотно залежати від імпорту виробничого 

устаткування і важливих для промисловості сировинних ресурсів. Саме на 

третьому етапі (1974-1986 рр.) у країні активно відбувалося будівництво 

атомних та гідроелектростанцій, рудників чорних та кольорових металів, а 

також вівся пошук нових нафтових та газових родовищ. Попри це, зростали 

обсяги зовнішніх запозичень, пришвидшувалася інфляція, виник негативний 

зовнішньоторговельний баланс.  

Реальні успіхи у реалізації політики імпортозаміщення були досягнуті на 

четвертому етапі (з 1987 р. і дотепер), зокрема сформувався профіцитний 

зовнішньоторговельний баланс, підвищилася частка вітчизняної продукції у 

внутрішній торгівлі, збільшилися обсяги видобутку енергоресурсів. Варто 

відзначити, що Бразилія з 1990 р. відмовилася від жорсткої тарифної політики 

та лібералізувала митне регулювання імпортних товарів [66, с. 31-33; 506, с. 

208-290; 516, с. 79-103; 517, с. 210-300; 521, с. 117-185]. 

В інших країнах Латинської Америки політика імпортозаміщення 

реалізовувалася за схожим сценарієм і змінювалася залежно від ресурсного 

типу економіки, політичного устрою, тенденцій на світових ринках тощо. Так, в 

Аргентині розвиток економіки у середині XX ст. відбувався в основному за 

рахунок сільського господарства і завдяки позитивній кон’юнктурі світового 

ринку ВВП країни на душу населення того часу перевищувало значення 

показників Франції, Японії, Іспанії, Італії, Голландії та інших сьогодні 

високорозвинених країн. Попри це, з політичних та капіталістичних причин 

індустріалізація у країні відбувалися досить повільно, що збільшувало імпортну 
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залежність від продукції виробничого призначення, енергоносіїв, сучасних 

технологій тощо. 

Починаючи з 40-х років ХХ ст. завдяки зміні політичного устрою в 

Аргентині розпочалася активна фаза державного регулювання 

імпортозаміщення, зокрема уряд повністю націоналізував підприємства 

ключових галузей економіки (транспорту і зв’язку, паливно-енергетичного 

комплексу, фінансової та страхової діяльності, авіа- та суднобудування). У 

період 1940-1960 рр. країна повністю забезпечувала внутрішні потреби у 

виробництві сталі, видобутку нафти, більшій частині продукції хімічної 

промисловості. Так, окремим галузям економіки (легкій та харчовій 

промисловості, точного машинобудування) з боку держави надавалася істотна 

фінансова підтримка, що передбачало отримання підприємствами за 

заниженими процентними ставками кредитів та створення великих 

промислових комплексів із повним виробничим циклом (зокрема, з 

вирощуванням зернових культур, їх переробкою та виробництвом готової 

харчової продукції; зрубом лісових насаджень та виготовленням із них меблів, 

целюлози, енергетичних брикетів). Також у країні вдалося сформувати масовий 

середній клас, посилити роль профспілок, розпочати реалізацію масштабних 

соціальних проектів в охороні здоров’я, освіті, спорті, мистецтві. 

Від 70-х до 90-х років ХХ ст. в Аргентині зберігався гіпертрофований 

державний контроль ключових секторів економіки та автаркічним режимом 

відбувалося регулювання імпортних потоків товарів, що супроводжувалося 

реалізацією недостатньо прогресивних інституційних реформ. 

Після середини 90-х років відповідна політика держави набула характеру 

транснаціоналізації та повної фінансової лібералізації. Так, відбулася 

масштабна приватизація державних підприємств, створювалися 

транснаціональні корпорації та банки, формувалися потужні інтегровані бізнес-

структури. Утім, це більше призводило до погіршення загальнонаціональних 

інтересів, ніж зміцнення економічної безпеки держави. Зокрема, через 

знецінення національної валюти та відсутність диверсифікованих митних 
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тарифів зміцнилися конкурентні позиції імпорту, зокрема в тих секторах 

економіки (металургії, машинобудуванні, автомобільній промисловості), що 

мали високий потенціал імпортозаміщення. Сьогодні у державній політиці 

імпортозаміщення Аргентини головним є вектор інформаційно-консультаційної 

та організаційної підтримки експортерів [495; 505, с. 77-101; 510, с. 186-220]. 

На відміну від Бразилії та Аргентини, у Мексиці державне регулювання 

імпортозаміщення реалізовувалося пришвидшеними темпами і його можна 

розділити на декілька фаз. Зокрема, у ході першої фази (1940-1954 рр.) 

протекціоністським способом стимулювалося внутрішнє виробництво 

споживчих товарів через надання податкових пільг (до 40,0 % від податку на 

доходи) новоствореним підприємствам легкої, харчової та хімічної 

промисловості, точного машинобудування, а також вводилися високі митні 

тарифи на імпорт готової продукції (до 50,0 % їх митної вартості), при цьому на 

сировину, машини та обладнання для новостворених підприємств переробної 

промисловості мита не встановлювалися. На наступній фазі (1954-1970 рр.) 

завдяки загальнодержавній підтримці промислового сектору економіки та 

активному стимулюванню приватних інвестицій у його розвиток суттєво 

відбулося збільшення обсягів внутрішнього виробництва продукції 

промислового призначення, тривалого та сировинного використання. Після 

1970 р., як і більшість країн Латинської Америки, Мексика максимально 

лібералізувала політику імпортозаміщення, що передбачало структурні 

перебудови у секторах економіки та формування міжгалузевих інтегрованих 

виробничих комплексів. При цьому держава відмовилася від розвитку окремих 

галузей хімічної та нафтохімічної промисловості, загального машинобудування, 

що не мали достатньої сировинної бази, належно сформованого інтелектуально-

кадрового капіталу та постійно потребували бюджетної фінансово-

інвестиційної підтримки [86, с. 63-65; 87, с. 46-47; 216, с. 15-20; 456, с. 1037-

1039]. 

Досвід країн Латинської Америки засвідчив неефективність політики 

протекціонізму в умовах повільного розвитку внутрішнього ринку, низької 
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конкурентоспроможності промислово-виробничого комплексу, слабкого 

експортного потенціалу та нестабільності національної валюти. Низка науковців  

зазначає, що регулювання імпортозаміщення повинно ґрунтуватися на 

порівняльних перевагах продукції, виготовленої на території держави, та всіляко 

стимулювати збільшення обсягів її реалізації на внутрішньому ринку [218, с. 65-

77; 503, с. 95-122; 508, с. 1-15; 509, с. 22-49]. Щодо країн Латинської Америки, то 

ефективність використання конкурентних переваг виготовленої продукції була 

низькою, що лише посилювало залежність від поставок імпортної продукції.  

Подібно до країн Латинської Америки модель імпортозаміщення 

впроваджували країни колишніх соціалістичних республік, економіка яких була 

енерговитратною, технологічно не розвиненою та постійно потребувала 

зовнішніх запозичень. Так, у Білорусі проблеми імпортної залежності в 

більшості галузевих секторів розпочали вирішувати з 2005 р. і в основному 

шляхом податково-бюджетного регулювання, що передбачало селективну 

державну підтримку внутрішніх виробників через зменшення податкового 

навантаження, фінансування технологічних проектів, спрощення бюрократичних 

процедур при відкритті нових виробничих об’єктів чи реалізації масштабних 

інвестиційних проектів. Пріоритетними галузями для імпортозаміщення в 

Білорусі були енергетичне машинобудування, електротехнічна промисловість, 

інформаційні послуги, біотехнології. Крім того, держава активно фінансувала 

наукові дослідження, розвивала освітню інфраструктуру, підвищувала якість 

вищої освіти тощо. Утім, малі обсяги внутрішнього ринку, постійна необхідність 

зовнішніх запозичень та посилення лібералізації зовнішньоторговельних 

відносин у міру намагання вступу в СОТ сьогодні істотно перешкоджають 

реалізації державної політики імпортозаміщення. 

У Казахстані урядове регулювання імпортозаміщення розпочалося ще в 

1999 р., але сьогоднішні результати не дозволяють стверджувати про істотне 

зменшення імпортної залежності, а, навпаки, показують сповільнення розвитку 

окремих галузей, зростання рівня монополізації внутрішнього ринку, 

загострення проблем ресурсозабезпечення та технологічного оснащення 
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промислово-виробничого сектору. Так, проведення інституційних реформ 

стосувалося розвитку малого бізнесу, який не здатний був через свої обмеження 

(фінансові, технічні, людські) конкурувати з іноземними товаровиробниками, а 

в тих галузях, де конкурентні позиції внутрішніх виробників були високі, не 

вдалося сформувати висококонкурентне середовище. 

Для Киргизії політика імпортозаміщення мала ще більшу актуальність, 

адже після десяти років незалежності понад 75,0 % усього імпорту становила 

продукція стратегічного характеру: нафта, газ, кам’яне вугілля, окремі види 

виробничого устаткування, наземного та повітряного транспорту, зернові 

культури, борошно, цукор та інші продукти харчування, медичне приладдя. 

Окрім того, держава з 1998 р. стала членом СОТ, що не дозволяло в значних 

масштабах застосовувати протекціоністські засоби захисту внутрішнього 

ринку. Зокрема, головним вектором державного регулювання обрано створення 

інтегрованих промислово-виробничих кластерів, які повинні були не лише 

виробляти конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього ринку, а й 

активно її експортувати за межі країни. Утім, значних результатів досі не 

досягнуто: понад 80,0 % експорту становить сировинна продукція і лише 2,0 % 

машини та обладнання; критичний та соціально значущий імпорт становить 

понад 60,0 % його загального обсягу [413; 469, с. 38-51; 473, с. 256-269]. 

Отже, колишні соціалістичні країни по-різному здійснювали державне 

регулювання внутрішнього ринку, але жодна не виконала поставлених завдань, 

усі вони продовжують залишатися малорозвиненими, з енергетично 

неефективною, технологічно непродуктивною та не адаптованою до світових 

ринкових тенденцій економікою. Тут варто виділити історичні передумови, що 

спричинили такий економічний стан країн, а саме: існування автаркічного 

режиму в економіці СРСР, за якого не сприймалися моделі інтеграції у 

глобальні виробничі ланцюги, країни відсторонювалися від участі в 

міжнародному русі капіталу та трудової робочої сили. Водночас існував 

високий захист внутрішнього ринку від надходжень імпортних товарів, 

повністю замінювалася імпортна продукція через внутрішнє виробництво, а 
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загальний розвиток економіки відбувався на основі мілітаризації ключових 

галузей. Утім, застосування автаркічної моделі імпортозаміщення було 

недостатньо ефективним, що підтверджується невиконанням в окремих 

періодах п’ятирічних планів із виробництва сільськогосподарської продукції 

(1960-1965 рр.), продукції легкої, харчової, хімічної промисловості (1965-

1970 рр., 1971-1975 рр.). Більше того, відбувався швидкий знос основного 

капіталу у промисловому секторі, збільшувалося технологічне відставання від 

провідних країн світу та, що не характерно для соціалістичних країн, 

спостерігалося зростання тіньової економіки [148, с. 718-719; 322, с. 32-33; 486, 

с. 137-140]. На сьогодні частково така модель економіки характерна для 

Російської Федерації, яка в державній політиці імпортозаміщення вибірково 

здійснює підтримку галузевих секторів, враховуючи їх капіталовіддачу та 

пріоритетність. Економіка країни в основному розвивається за рахунок 

природно-сировинних ресурсів, а індустріалізація реального сектору 

відбувається повільно, і це істотно перешкоджає ефективному імпорто-

заміщенню та забезпеченню економічної безпеки. 

Також низькоефективною слід визнати державну політику 

імпортозаміщення на Кубі, яка активно реалізовувалася зі середини XX ст., 

після громадянської революції та націоналізації приватних підприємств. Як і в 

інших країнах, план імпортозаміщення передбачав диверсифікацію економіки, 

але встановлення на Кубі тоталітарного режиму не дозволило забезпечити його 

реалізації через зовнішньоекономічну, у т. ч. науково-технічну, сировинно-

ресурсну та фінансово-інвестиційну ізольованість. Поступова інтеграція зі 

соціалістичними країнами, які об’єдналися у Раду економічної взаємодопомоги 

(існувала у 1949-1991 рр.), призвела до відмови від політики імпортозаміщення 

і в подальші роки економіка стала розвиватися на основі виробництва та 

експорту сировинних товарів із низькою часткою доданої вартості [278]. 

Враховуючи досвід колишніх соціалістичних країн, варто відзначити 

безперспективність інвестування у галузеві сектори економіки, які втратили 

потенціал для забезпечення внутрішніх виробничих та споживчих потреб. 
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Зокрема, варто їх розвиток концентрувати на окремих територіях, на яких вони 

володітимуть конкурентними перевагами та будуть здатні швидко розвиватися. 

Це стосується легкої та харчової промисловості, окремих секторів паливно-

енергетичного комплексу та сфери послуг.  

Відтак моделі імпортозаміщення значної кількості країн з економікою в 

основному аграрно-індустріального типу зі середини XX ст. виявилися 

неефективними, що й призвело до суттєвої залежності від зовнішніх 

фінансових запозичень. Інші країни, в яких внутрішній ринок був об’ємним, 

сировинна база повністю забезпечувала промислові потреби та існувала висока 

пропозиція праці, державну політику імпортозаміщення реалізовували з метою 

підтримки ключових галузей економіки. Тут варто виділити значні успіхи 

Китаю та Індії, які на початку XX ст. належали до країн, економіка яких була 

сировинною, низькотехнологічною та ресурсомісткою. 

Так, в Індії політика імпортозаміщення концентрувалася на розвитку 

окремих промислових секторів, яким завдяки значним бюджетним фінансовим 

вкладенням вдалося організувати високотехнологічне виробництво 

конкурентоспроможної продукції. Крім того, зростали професійно-

кваліфікаційний рівень робочої сили, продуктивність та ефективність праці, 

формувалася висока трудова відповідальність у населення, що в майбутньому 

відіграло важливу роль у розвитку економіки. Поряд із важкою промисловістю 

активно відбувався розвиток транспортної інфраструктури, що дозволяло в 

масштабі значної території країни (3,3 млн км²) розвивати інші сектори 

промисловості, продукція яких завдяки природно-сировинним якостям 

належала до висококонкурентної. Це, насамперед, харчова, легка, 

деревообробна, лісова, хіміко-фармацевтична промисловість. Зокрема, в 

окремих регіонах Індії (Уттар-Прадеш, Махараштра, Біхар та інші) вдалося 

створити нові промислові центри та розгорнути виробництва продукції, які 

повністю замінювали імпорт, та в значних обсягах налагодити експорт чаю, 

кави, спецій і прянощів, риби, заліза, сталі, шкіри та шкіряних виробів, 

коштовного каміння, ювелірних виробів тощо. 
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Варто відзначити успіхи Індії у хіміко-фармацевтичній промисловості, в 

якій до 1970 р. домінували транснаціональні компанії, володіючи понад 80,0 % 

фармацевтичного ринку, але після врегулювання патентного законодавства 

сьогодні їх частка не перевищує 30,0 %. Так, за новим законодавством видача 

патентів відбувається за принципом стимулювання та гарантування 

інтелектуальних прав у фармацевтичному виробництві, де всіляко державою 

підтримується впровадження передових новітніх технологій, при цьому їх дія 

обмежена в часі (до семи років). Водночас держава зберігає виключне право 

надавати дозволи на виробництво препаратів за умов небажання власників 

технологій передати їх на справедливих умовах. За даними світових 

організацій, сьогодні в Індії налічується близько 20,0 тис. підприємств із 

виробництва фармацевтичної продукції і їх експорт перевищує в чотири рази 

обсяг імпорту на внутрішньому ринку. 

Попри позитивні зрошення, до кінця ХХ ст. регулювання 

імпортозаміщення в Індії залишалося малорезультативним, в окремих секторах 

промисловості (меблевій, цукровій, тютюново-махорковій, авіаційній, 

електротехнічній, залізничного машинобудування) рівень імпортозалежності 

був критичним. Утім, лібералізація зовнішньоторговельних відносин, наявність 

дешевої робочої сили та малорозвинутість внутрішнього ринку при великих 

його масштабах дозволили Індії налагодити роботу виробничих секторів, 

обсяги яких сьогодні забезпечують збалансований та структурно-пропорційний 

розвиток економіки. На сьогодні Індія займає четверте місце за рівнем розвитку 

економіки (паритетом купівельної спроможності населення) і є світовим 

лідером з виробництва та експорту електроніки, інформаційних технологій, 

програмного забезпечення, текстилю, зернових культур тощо [41, с. 179-205; 

502; 535, с. 10-18]. 

Результати використання природно-ресурсного та людського капіталу в 

Індії засвідчують високу ефективність державного регулювання 

імпортозаміщення, що дозволяє сьогодні країні активно нарощувати 

виробничий потенціал та забезпечувати захист внутрішнього ринку. 
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Її досвід передбачає раціональне поєднання державних і приватних 

інтересів у різних галузях економіки. Якщо прямий державний контроль 

стосувався військово-промислового, паливно-енергетичного, металургійного 

комплексів, авіації, зв’язку, залізничного та морського транспорту, то розвиток 

приватного підприємництва у машинобудуванні, легкій, харчовій, хіміко-

фармацевтичній, автомобільній промисловості, сільському господарстві, 

будівництві, торгівлі не обмежувався. Більше того, така структура економіки 

поєднувалася з максимальною лібералізацією зовнішньоторговельних відносин 

і дозволяла, з одного боку, ефективно стимулювати внутрішнє виробництво 

через привабливі інвестиційні умови для іноземних бізнес-структур, а з іншого 

– зберігати високі стандарти якості продукції на внутрішньому ринку. 

Подібна модель застосовувалася у Китаї. Якщо до середини ХХ ст. 

економіка країни зберігала високу імпортну залежність через власний аграрний 

тип, повільну індустріалізацію та адміністративну врегульованість, то після   

90-х років завдяки зростанню інноваційності та технологічності бізнес-процесів 

вдалося успішно забезпечити заміщення імпорту та налагодити експорт 

продукції (у 2016 р. частка Китаю у світовому експорті досягла 14,1 %). Цьому 

сприяла деколективізація окремих секторів економіки, у т. ч. сільського 

господарства, зміна інституційно-правового порядку ведення приватного 

бізнесу, державна фінансово-інвестиційна підтримка НДДКР. Зокрема, уряд 

Китаю активно інвестував кошти у розвиток важкої промисловості 

(нафтогазової, хімічної, авіаційної, космічної, машинобудування), на яку 

сьогодні припадає майже 60,0 % усього експорту. 

Також важливу роль у державній політиці імпортозаміщення Китаю 

відіграло державно-приватне партнерство, згідно з яким імпортна продукція 

могла реалізовуватися на внутрішньорегіональних ринках лише за умови 

отримання спільного дозволу від органів місцевої влади та державних 

підприємств, що функціонували в регіоні. У підсумку імпортери змушені були 

підлаштовуватися до всіх учасників внутрішнього ринку та їх діяльність 

постійно перебувала під контролем значної кількості представників різних 
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рівнів державної влади та бізнесу. При цьому така політика держави спершу 

стосувалася ключових для економіки галузей, продукція яких високої доданої 

вартості, але з часом реалізовувалася для відновлення внутрішньо-

торговельного потенціалу малорозвинутих галузей [191, с. 40-45; 199, с. 107-

108; 316, с. 47-55]. 

Аналогічний підхід застосовували країни Океанії, зокрема Австралія, яка 

до середини ХХ ст. протекціоністським способом встановлювала прямі вимоги 

до укомплектованості промисловості продукції, де більшу частку повинні були 

складати комплектуючі внутрішнього виробництва (не менше 80,0 %). Сьогодні 

уряд країни активно розширює сфери державно-приватного партнерства на 

засадах технологічного зростання і забезпечення комплексності та 

структурності економіки. У країнах Південної Америки, зокрема в Колумбії, 

Венесуелі, Перу, для отримання дозволу на імпорт сталі високого ґатунку 

необхідно попередньо придбати певний обсяг металопрокату, виготовленого 

внутрішніми виробниками. 

Водночас, на відміну від інших країн, у Китаї політика імпортозаміщення 

передбачала розвиток тих галузей, які володіли високим експортним 

потенціалом і їх інтереси ставилися вище за інші. При цьому такі галузі 

виявилися досить новими для економіки, яка тривалий час була аграрного типу. 

Саме завдяки ефективному залученню у великих обсягах іноземних інвестицій 

Китаю вдалося за найкоротші терміни сформувати високотехнологічний 

внутрішньовиробничий промисловий комплекс, продукція якого успішно 

конкурує на світових ринках. 

Відомо, що значні доходи держава може отримувати від реалізації 

продукції з високою доданою вартістю. Так, налагодження виробництва саме 

такої продукції залишається головним завданням державного регулювання 

імпортозаміщення країн Південної та Західної Азії, економіка яких із середини 

XX ст. відновлювалася від воєнних конфліктів, зберігала аграрну орієнтованість 

та не володіла потужною як сировинною, так і технічно-технологічною 

ресурсною базою, на відміну від країн Центральної Азії та Латинської Америки. 
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Варто відзначити досвід Японії, яка до кінця ХХ ст. політику 

імпортозаміщення реалізовувала на протекціоністських засадах, зокрема через 

надання фінансово-інвестиційної підтримки (бюджетних асигнувань та 

державне гарантування іноземних інвестицій) окремим галузям (автомобільній, 

електротехнічній, приладобудівній, хімічній промисловості). При цьому 

система державного регулювання була досить індикативною, що передбачало: 

1) розроблення комплексних планів соціально-економічного розвитку країни, 

які аж ніяк не були розпорядчими, а більше слугували орієнтиром для 

приватного сектору; 2) створення Національного інституту прогнозних 

досліджень і урядового управління, до складу якого, окрім державних 

службовців, входили керівники підприємств, представники наукових, 

профспілкових та громадських організацій, що дозволяло їм вносити корективи 

у державне планування економіки; 3) формування високої соціально-

економічної відповідальності держави, яка, з одного боку, регулювала 

кон’юнктурні зміни на внутрішньому ринку, а з іншого, – стимулювала 

інвесторів працювати в необхідних для неї сферах.  

Попри це уряд Японії практикував реалізацію інших інституційних 

заходів, зокрема: 1) посилював контроль банківського сектору, що дозволило 

налагодити ефективну систему кредитування приватного бізнесу; 

2) стимулював спеціальними податковими пільгами підприємства, які 

впроваджували на виробництві сучасне обладнання та технології; 3) регулював 

ціни на сільськогосподарську продукцію через механізми державних закупівель 

за цінами, які надалі знижувалися для оптових підприємств; 4) встановлював 

адміністративним способом валютний курс (після 70-х років таку практику 

припинено); 5) активно фінансував науково-технічні та масштабні 

інфраструктурні проекти [7, с. 115-174; 202]. Утім, високих результатів у 

забезпеченні імпортозаміщення Японії вдалося досягнути не лише завдяки 

прямому державному регулюванню, а й також за рахунок високої 

продуктивності праці та трудової культури населення, значних фінансових 
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запозичень від американського уряду, масштабних державних закупок світових 

передових технологій тощо. 

Також до кінця ХХ ст. індикативна модель державної політики 

імпортозаміщення використовувалася індустріально розвинутими 

європейськими країнами, зокрема Італією, Францією, Німеччиною, які за кожен 

окремий п’ятирічний план обирали сфери економіки, що потребували суттєвої 

капіталізації та використання технологічних інновацій [181, с. 41-42]. З одного 

боку, нераціонально вкладати фінансові ресурси у галузі, в яких інвестиційна 

окупність є тривалою, але з іншого – такі галузі в майбутньому ставали 

технологічно розвиненими та забезпечували основу економічного розвитку 

держави. Тут основний акцент робився на потенціал промислового сектору 

економіки та розвиток внутрішнього ринку, що дозволяло оптимально 

забезпечувати обсяги виробництва та споживання виготовленої продукції і 

захист від надмірних надходжень імпорту. 

На відміну від Італії, Франції та інших європейських країн, у Туреччині в 

ході планування імпортозаміщувальної індустріалізації, перший етап якої 

тривав у 1963-1968 рр., не було досягнуто поставлених завдань: країні не 

вдалося зменшити імпортної залежності, розвинути експортний потенціал, 

переорієнтуватися з аграрного на індустріальний тип. Наразі реалізація 

імпортозаміщувальних заходів у країні базується на розвитку природно-

сировинного потенціалу (географічного положення, мінерального 

забезпечення) та державній підтримці освоєння у промислово-виробничому 

секторі передових новітніх технологій, особливо місцевого походження. 

Подібно до Японії, технологічний вектор державного регулювання 

імпортозаміщення обрали інші країни Азії, так звані «азійські тигри». Так, 

Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Індонезія та інші із середини 

ХХ ст. інтенсивно модернізовувати промислові сектори економіки, 

закуповуючи іноземні технології, устаткування, машини та інше виробниче 

обладнання, що дозволило на перших етапах успішно вирішувати завдання 

заміщення імпорту. Утім, у міру обмеженості внутрішнього ринку та через брак 
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або відсутність сировинних ресурсів політика імпортозаміщення ставала 

малоефективною, оскільки потребувала значних капіталовкладень. Відповідно 

це змусило змінювати вектори її реалізації. 

Починаючи з 1970 р. у південноазійських країнах більшість галузей 

промисловості переорієнтовано на зовнішні ринки, а отримувані доходи 

використовувалися для забезпечення розвитку соціальної та виробничої 

інфраструктури, що дозволяло заміщувати імпорт в інших галузях економіки. 

Так, на перших етапах експортувалися в основному високоякісні та дешеві 

товари масового попиту, виробництво яких у розвинутих країнах було 

малорентабельним. Утім, уже з початку ХХІ ст. «нові індустріальні країни» 

успішно розпочали експортувати продукцію автомобільної, авіаційної, 

суднобудівної, нафтохімічної та інших секторів промисловості.  

Такий шлях був обраний й іншими, на сьогодні економічно розвиненими 

країнами Європи та Близького Сходу (Ірландією, Іспанією, Ізраїлем та інші). 

Імпортозаміщення відбувалося під суворим державним контролем, який 

стосувався стандартів та якості продукції, цінової політики, валютного курсу. 

Водночас розвиток ключових галузей забезпечувався завдяки 

протекціоністській підтримці, у межах якої нерідко обмежувався доступ 

імпорту на внутрішній ринок через високі митні тарифи, підвищення вимог до 

якості, цін та інших чинників.  

Для інших країн Азії важливим результатом протекціоністської політики 

імпортозаміщення стало підвищення рівня зайнятості населення, його 

купівельної спроможності і в підсумку подолання голоду та бідності. Так, до 

середини 90-х років минулого століття рівень бідності в Індонезії становив 

15,0 % (скоротився на 45,0 %), Південній Кореї – 5,0 % (відповідно 18,0 %), 

Малайзії та Тайвані – 2,0 % (16,0 %). При цьому одним із джерел фінансово-

інвестиційного забезпечення імпортозамінного виробництва були доходи 

(заощадження) населення, частину яких примусово перераховували в 

центральні банки країни. У Сінгапурі в 1959-1974 рр. розмір таких відрахувань 

становив 5,0-15,0 %. Зауважимо, що розвиток економіки в цих країнах 
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супроводжувався збільшенням тривалості робочого дня, норм виробітку, рівня 

якості праці [204, с. 92-100; 400, с. 23-29; 504, с. 26-30; 532, с. 51-55]. 

Варто зазначити, що країни Західної та Південної Азії до середини ХХ ст. 

зберігали напівфеодальний стиль управління економікою. Особливо яскраво це 

виражалося у сільському господарстві, коли орендарі земельних угідь змушені 

були віддавати більшу частину власного врожаю їх власникам за користування 

ними. Вдалими слід вважати реформи Японії, досвід якої використовувався і в 

інших азійських країнах, які передбачали примусову за невелику компенсацію 

передачу феодальними власниками сільськогосподарських земель у державне 

користування, що пізніше перепродувалися селянам на пільгових умовах. Після 

таких інституційних змін у країні розпочалася масштабна модернізація 

сільського господарства, що дозволило забезпечити тодішні продовольчі 

потреби населення та наповнити валютний баланс. 

Водночас і технологічно розвинутим економікам також притаманні значні 

ризики при державному регулюванні імпортозаміщення, зокрема в контексті 

нарощування експортного потенціалу. Це зумовлюється тим, що науково-

технологічний прогрес приводить, з одного боку, до зростання дохідності нових 

видів продукції, а з іншого – знецінення застарілих і тих, що втратили попит. 

Так, починаючи з 90-х років обсяг експорту країн, що індустріально 

розвивалися, поступово зменшувався. Причиною цього стало суттєве його 

знецінення в міру швидкого технологічного вдосконалення. До прикладу, лише 

протягом 1996 р. ціна чипа електронної пам’яті зменшилася майже у два 

рази [534, с. 253-254]. 

В історії світової економіки не лише країни аграрного типу 

впроваджували заходи імпортозаміщення, а й індустріальні, зокрема США. У 

США відповідна державна політика передбачала стимулювання розвитку 

імпортозамінних виробництв через реалізацію таких комплексних програм: 

1) «комунікативний розвиток суспільства», що передбачала посилення зв’язків 

між товаровиробниками та населенням, проведення широкомасштабних 

ярмарків, виставок; 2) «купуй вітчизняне (місцеве)», яка стосувалася 
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стимулювання всіх учасників внутрішньорегіонального ринку купувати 

продукцію вітчизняного та місцевого виробництва, при цьому функцією 

держави було проведення відповідних рекламних кампаній; 3) «промислове 

таргетування», згідно з якою уряд країни обирав підприємства, на які 

покладалися завдання імпортозаміщення, а ті, натомість, отримували державні 

гарантії під залучення коштів із банківських та інших кредитних установ, 

закупівлю технологічного обладнання та інноваційних продуктів [141]. 

Таким чином, світовий досвід державної політики імпортозаміщення 

дозволяє стверджувати про різні способи її реалізації, але в цілому їх можна 

згрупувати за двома напрямами: протекціоністським та ліберальним (рис. 1.6). 

З огляду на викладене, як правило, оптимальним є варіант, коли у країні 

поєднуються протекціоністські та ліберальні напрями регулювання 

імпортозаміщення. Зокрема, це засвідчує досвід Латинської Америки, де для 

виробників створювалися привабливі фінансово-інвестиційні умови, 

надавалися державні преференції і при цьому зменшувався тиск державного 

адміністрування господарської діяльності. 

Для азійських країн характерним стало здійснення бюджетного 

інвестування розвитку високотехнологічних галузей, створення спеціальних 

економічних зон для виробництв із високим техніко-технологічним 

потенціалом, проектів державно-приватного партнерства, розвитку виробничо-

господарських зв’язків у системі реального сектору економіки.  

США та низка європейських країн, які володіли потужним науково-

технологічним потенціалом, у контексті реалізації державної політики 

імпортозаміщення активно застосовували такі заходи: розбудовували 

виробничо-технологічні комплекси, до складу яких включали підприємства, 

яким надавалася активна фінансово-інвестиційна, організаційна, інституційна 

та інша державна підтримка; стимулювали надходження на внутрішній ринок 

високотехнологічних імпортних технологій; надавали бюджетне кредитування 

підприємствам, які здатні були налагоджувати виробництво інноваційно-

технологічної продукції з високою доданою вартістю. 
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Рис. 1.6. Напрями та регіонально-галузеві особливості закордонного 

досвіду реалізації державної політики імпортозаміщення  

(авторська розробка) 

Державна політика імпортозаміщення 

Ліберальний напрям Протекціоністський напрям 

Вибіркова державна підтримка галузей та 

секторів економіки з високим потенціалом до 

імпортозаміщення (Китай, Індія, Росія, 

Казахстан, Білорусь, Киргизія) 

Пряме державне інвестування у 

високотехнологічні галузі з високою доданою 

вартістю (Японія, Південна Корея, Малайзія, 

Тайвань, Сінгапур, Індонезія) 

Створення привабливих фінансово-

інвестиційних умов для розвитку інноваційно 

активних підприємств промисловості (Чилі, 

Болівія, Уругвай, Парагвай) 

Підтримання преференцій фермерським 

господарствам, що постачають продукцію на 

внутрішній ринок (Бразилія, Аргентина, Куба) 

Збільшення обсягів бюджетного фінансування 

експортоорієнтованих секторів добувної 

промисловості (Мексика, Венесуела, 

Колумбія, Монголія, окремі країни Африки) 

Посилення інституційно-організаційних та 

інституційно-правових аспектів імпорту 

товарів (послуг) (Аргентина, Бразилія, 

Мексика, Чилі, Болівія, окремі країни Африки) 

Створення техніковпроваджувальних 

спеціальних економічних зон розвитку 

інвестиційно привабливих для відповідного 

регіону видів економічної діяльності 

(Південна Корея, Малайзія, Тайвань, Сінгапур) 

Стимулювання збільшення обсягів придбання 

місцевих товарів (послуг), посилення 

інформаційно-економічних відносин між 

місцевими виробниками та споживачами 

(США, Франція, Італія, Німеччина, Туреччина) 

Регулювання собівартості виробництва 

продукції, яка пропонується до продажу на 

внутрішньому ринку (Китай, Австралія, Індія, 

Японія, Індонезія) 

Галузеві особливості 

Надання кредитного сприяння галузям, що 

потребують залучення інновацій (Франція, 

Італія, Німеччина, Японія) 

Дерегуляція інвестиційно-інноваційної 

діяльності у базових галузях економіки,  

у т.ч. малих суб’єктів підприємництва 

(Бразилія, Аргентина, Чилі, Мексика) 

Протидія монополізації секторів виробництва і 

розподілу товарів, створення інституційно-

правових та інституційно-організаційних 

інститутів ринкової економіки (Індія, 

Пакистан, Монголія, окремі країни Африки) 

Стандартизація якості виробництва та обігу 

товарів, створення незалежних інституцій 

контролю якості (США, Японія, скандинавські 

країни) 

Реалізація масштабних інвестиційно-

інноваційних проектів державно-приватного 

партнерства з розвитку промислово-

виробничої інфраструктури (Китай, Сінгапур, 

Південна Корея, Тайвань, Таїланд, Малайзія, 

Індонезія, Австралія) 

Стимулювання розвитку та поширення 

місцевих підприємницьких ініціатив шляхом 

організації інтеграційних та кооперативних 

процесів (Аргентина, Бразилія, Чилі, Білорусь, 

Казахстан, окремі країни Африки) 

Розвиток системної і комплексної мережі 

центрів науково-технологічного та 

інноваційного розвитку (Японія, Південна 

Корея, Сінгапур, Німеччина, скандинавські 

країни) 

Регіональна локалізація стратегічних 

підприємств та розвиток їх виробничо-

господарських зв’язків (Малайзія, Індонезія, 

Туреччина, Італія, Ірландія, Іспанія, Ізраїль) 

Зменшення бар’єрів входження на внутрішній 

та регіональні ринки країни 

високотехнологічної продукції (США, Індія, 

Китай, Росія) 

Просторово-структурні особливості 
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Світовий досвід реалізації політики імпортозаміщення засвідчив 

багатоаспектний та комплексний характер становлення на території держави 

конкурентоспроможного виробництва, структурно збалансованого розвитку 

внутрішнього ринку, позитивного зовнішньоторговельного балансу, 

експортоорієнтованої економіки. Розглянуті регіонально-галузеві особливості 

підтвердили важливість ресурсно-фінансової та організаційно-управлінської 

державної підтримки в аналізованій сфері. Відповідно адаптивне застосування 

світового досвіду реалізації державної політики імпортозаміщення в масштабах 

національної економіки дає змогу посилити обґрунтованість, мінімізувати 

потенційні ризики, врахувати ймовірні прорахунки, раціонально спрогнозувати 

результати структурних змін та інституційних реформ щодо співвідношення 

продажу товарів вітчизняного виробництва та імпорту, протекціоністського 

захисту внутрішнього ринку та розвитку споживчого попиту, соціально-

економічних секторів економіки та рівня задоволення потреб внутрішнього 

ринку вітчизняною продукцією, фінансово-інвестиційного і матеріально-

технічного забезпечення внутрішнього виробництва тощо. 

 

Висновки до розділу 1 

1. В підсумку узагальнення теоретико-методологічних засад державної 

політики у сфері економічної безпеки регіонального розвитку та 

функціонування внутрішнього ринку встановлено, що імпортозаміщення є 

важливим системним напрямом державного регулювання, який позначається на 

головних сферах і складових безпеки національного господарства. Вивчення 

наукових тверджень та висновків дозволяє стверджувати про високу 

різноманітність ознак і характеристик поняття «імпортозаміщення». Доведено 

значно вищу ефективність, в контексті державної безпекової політики, 

застосування підходу, коли відцентровим об’єктом виступають параметри 

функціонування внутрішнього ринку. Визначальною є роль імпортозаміщення в 

забезпеченні системного та структурно збалансованого розвитку виробничо-

посередницької сфери, нагромадженні та ефективному використанні фінансово-
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інвестиційного капіталу, формуванні здорового конкурентного середовища. 

Такий вплив позитивно позначається на економічній безпеці держави оскільки 

в значній мірі визначає рівень самодостатності, самостійності, стабільності та 

стійкості, інноваційного розвитку економіки. Загальноутвердженими 

вважаються підходи, у яких імпортозаміщення складається з ознак: 

адміністративно-протекціоністської (засіб, процес, стратегія) та економічно-

ліберальної (умова, здатність, стан, напрям).  

2. Державна політика імпортозаміщення, що претендує на високу 

ефективність, є системним процесом та реалізується на всіх рівнях управління. 

На центральному рівні здійснюється планування і загальна координація 

політики імпортозаміщення, а на регіональному та місцевому рівні реалізується 

більш прикладні завдання державного регулювання в цій сфері, як-от – 

формування економіко-правового середовища, підтримка місцевого виробника, 

вплив на споживчий ринок та посередницьку сферу. Таким чином регіональна 

політика імпортозаміщення відіграє важливу роль у забезпеченні економічної 

безпеки держави, що підтверджується впливом її на відновлення та 

становлення конкурентоспроможного виробництва, функціонування і розвиток 

внутрішнього ринку та інші процеси суспільного економічного відтворення. 

Поряд з цим, регіональна політика імпортозаміщення чинить істотний вплив на 

кожну із складових економічної безпеки регіону, позитивний характер якого 

можна оцінити в контексті реалізації певного набору заходів. 

3. Ключовий характер державної політики імпортозаміщення 

проявляється у її взаємозв’язках з елементами системи економічної безпеки 

держави. Такий вплив реалізує функціонально-процесні (виробництво, обмін, 

розподіл, споживання; регулювання, структурні зміни, інституційні реформи; 

наявність природно-сировинних ресурсів; стабільність та стійкість національної 

економіки; наявність можливостей до саморозвитку та прогресу національного 

господарства), структурні (макроекономічна, виробнича, фінансова, 

інвестиційно-інноваційна, продовольча, зовнішньоекономічна тощо) та 

просторові (збалансований розвиток територій та активне відтворення їх 
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природно-ресурсного потенціалу, просторово-територіальні пропорції 

соціально-економічного розвитку, структура секторальних сфер життєздатності 

суспільства, концентрація потенціалу підприємницької активності) компоненти 

системи забезпечення економічної безпеки держави. В процесі 

імпортозаміщення відбуваються позитивні зміни у сферах детермінант протидії 

імпортозалежності, сегментах внутрішнього ринку, пріоритетних сферах 

державного регулювання. Такі взаємозв’язки та взаємовпливи в процесі 

державної політики імпортозаміщення дозволяють забезпечити соціально-

економічний регіональний розвиток та безпеку. 

4. Значна роль у процесі формування та реалізації державної політики 

імпортозаміщення відводиться узагальненню як позитивних практик, так і 

прорахунків світового досвіду державного регулювання в цій сфері, що 

особливо важливо й у контексті врахування можливих ризиків і загроз для 

економічної безпеки держави в коротко-, середньо- та довгостроковій 

перспективах. Доречним є врахування позитивних практик реалізації 

інструментів підтримки видів економічної діяльності, розвитку 

високотехнологічних галузей економіки, відновлення внутрішньо-

торговельного потенціалу. Водночас слід оцінювати і моделювати вплив 

протекціоністського підходу до імпортозаміщення на закритість та 

монополізацію внутрішнього ринку, зниження інвестиційно-інноваційної 

активності, погіршення зовнішньоторговельного балансу та інші системні 

загрози планового, стабільного і довгострокового розвитку національного 

господарства. 

Основні результати дослідження теоретико-методологічних засад 

імпортозаміщення, регіональної політики та забезпечення економічної безпеки 

висвітлено автором у працях [226, 229, 233, 236, 237, 239, 243, 244, 249, 250, 

251, 259, 260, 261]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

2.1 Ризики та загрози економічній безпеці регіону в процесі 

посилення імпортозалежності та їх проспект на систему економічної 

безпеки держави 

 

Насичення ринку імпортною продукцією засвідчує згортання 

інвестиційного та споживчого попиту на продукцію внутрішнього виробництва, 

звуження внутрішнього промислового потенціалу технологічного розвитку, 

інерційність системи органів державної влади та суспільного сприйняття у 

сфері реалізації національного підприємницького потенціалу та інші негативні 

тенденції, що мають місце в державах, ресурсна база яких не дозволяє 

самостійно забезпечувати функціональність економіки. Так, першоступеневі 

ознаки імпортозалежності стають явними коли у державі низькоефективне 

налагодження процесів заміни імпортних товарів вітчизняними не нижчого 

рівня якісних і цінових характеристик, повільне нарощування внутрішнього 

промислового виробництва, зрушення інституціонально-правової системи 

мають деструктивний характер, збільшується негативне зовнішньоторговельне 

сальдо тощо. Все це створює значні дестабілізаційні перешкоди у забезпеченні 

економічної безпеки держави, які переносяться й регіональний рівень. При 

цьому в регіональній економіці у міру її часто слабкої ресурсної забезпеченості 

дестабілізаційний вплив імпортозалежності є більш вираженим та 

непередбачуваним, що породжує зростання проблем і небажаних результатів. 

В економічній літературі прийнято розглядати перші ознаки виникнення 

проблем економічній безпеці, що можуть мати негативний структурний  вплив і 

порушувати порогові значення функціонування, через появу певних викликів. 

При цьому єдиної думки щодо сутності поняття «виклик» серед науковців 
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немає і воно розглядається по-різному стосовно виміру рівня сформованості 

економічної безпеки. Так, в економічних словниках поняття «виклик» 

трактується як вимога, спонукання до будь-яких дій, відносин [70, с. 136]; 

рішуча пропозиція вступити в боротьбу, поєдинок [293, с. 97]; поклик до 

змагання, до участі в чому-небудь [412, с. 121]. Разом з тим, в економіці існує 

низка причин (як негативних, так і позитивних), що спонукають приймати чи 

відмовлятися від участі у конкурентних змаганнях чи відносинах. Так, для 

внутрішніх виробників виклик можна розглянути стосовно можливостей 

представлення аналогічних за зовнішніми характеристиками імпорту продукції 

чи суттєвого покращення власної продукції за певними якісними параметрами.  

Також із різних сторін серед науковців визначаються наслідки викликів. 

На думку О. Сергуніна, виклик представляє собою сукупність обставин, які не 

обов’язково повинні мати загрозливий характер, але, безумовно такі, що 

вимагають реагування на них [403, с. 127]. Дійсно, виклик варто розглядати з 

позитивної сторони. Зокрема, виклик має стимулюючий вплив на виробників, 

які через зростання рівня конкуренції змушені покращувати якість та 

безпечність власної продукції. Такий висновок можна сформувати й стосовно 

економіки різних рівнів управління. 

Натомість П. Бєлов та Н. Цікановська розглядають виклик як прояв 

негативного впливу, що вимагає реагування з метою запобігання або зниження 

шкоди [27, с. 41; 468, с. 114]. Про негативні результати викликів варто 

стверджувати якщо відбулися зміни, що перевершили критичні очікування чи 

встановленні норми самодостатнього функціонування. Так, значне насичення 

внутрішнього ринку імпортною продукцією є викликом, що позбавляє 

національних виробників можливостей безперешкодно реалізовувати 

продукцію та скорочує ринкову частку, а в умовах низької їх 

конкурентоспроможності може призвести до банкрутства.  

Попри виклики в економіці можуть сформуватися умови, які чинять 

вплив до якого досить складно пристосуватися та часто нездатні витримати 
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економічні агенти. Такі характеристики засвідчують рівень уразливості 

економіки та посилення наростання чинників дестабілізації.  

Зокрема, виражені ознаки уразливості стають явними коли внутрішній 

ринок насичують товари (роботи, послуги), які не відповідають потребам 

населення в міру своєї якості, вартості, безпечності чи інноваційності. 

Водночас, критичною є ситуація, коли в таких умовах більшу частку ринку 

займає продукція іноземного виробництва, з часом лише посилюється 

залежність від неї, а її заміщення в достатніх обсягах неможливе. У підсумку 

підтверджуються недоліки інституційно-правової системи регулювання 

товарного обміну та заходів забезпечення інноваційно-технологічного розвитку 

виробничого сектору економіки. 

Низка науковців поняття «уразливість» характеризують як сукупність 

проблем, які виникають в результаті допущених помилок стратегічного 

проектування та можуть призвести до порушення цілісності системи 

управління [192, с. 161; 411, с. 206; 482, с. 46]. В міру забезпечення економічної 

безпеки уразливість стає явною коли відсутні або неналежно розроблені 

довгострокові програми, існує невідповідність між запрограмованими заходами 

та ресурсами для їх реалізації тощо. При цьому ступінь уразливості може 

посилюватися коли виникнення проблем пов’язане з впливом зовнішніх 

факторів, які складно спрогнозувати та не піддаються прямому регулюванню. 

Відмітимо, що ступінь важливості та необхідності вирішення проблем у 

забезпеченні економічної безпеки може мати різне значення. Якщо у 

економічній літературі уразливість характеризують як передумову настання 

негативних змін, то ймовірність їх здійснення поняттям «небезпека» [209, с. 19-

20; 326, с. 259; 440, с. 307]. Так, Є. Олєйнікова розглядає поняття «небезпека» 

як цілком усвідомлену, але не критичну ймовірність заподіяння шкоди, що 

визначається системним впливом об’єктивних чи суб’єктивних факторів [310, с. 

11]. Дійсно, органи державної влади інколи змушені реалізовувати заходи, що 

обмежують конкурентні умови на ринку. Йдеться про квотування імпорту, 

посилення податкового та митного навантаження на імпортерів товарів, 
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створення їм додаткових організаційних труднощів та ускладнень у 

господарській діяльності. Очевидно, що такі рішення з однієї сторони 

дестимулюють імпорт, але з іншої – створюють небезпеку порушення 

конкуренції на внутрішньому ринку. 

На думку Є. Рудніченка небезпека є об’єктивною існуючою реальністю, 

яка за будь-яких обставин порушує стан рівноваги і призводить до негативних 

змін [397, с. 189]. Безсумнівно, що багато процесів в економіці неможливо 

достовірно спрогнозувати, ефективно регулювати та контролювати. Так, 

сучасною об’єктивною реальністю для кожної з держави (в меншу чи більшому 

масштабі) є поширення тіньових відносин, зокрема при проходженні товарів 

через державний контроль і митницю. Відповідно, утворюється небезпека для: 

держави, яка втрачає частину бюджетних надходжень від розмитнення товарів; 

внутрішніх виробників, які нездатні вести цінову конкуренцію з 

контрабандними та не обкладеними митом товарами; населення, що може 

споживати продукцію без жодних підтверджень їх якості та безпечності. 

Таким чином, поняття «уразливість» та «небезпека» характеризують 

лише загальний стан об’єкта, що може погіршитися в міру неспроможності 

витримувати негативний вплив зовнішніх чи внутрішніх чинників. Водночас, в 

економічній літературі прийнято поєднувати ймовірність та наслідки настання 

несприятливих подій і закладати такі характеристики у поняття «ризик». Хоча, 

загальноутверджене трактування цього поняття відсутнє, але серед науковців 

сформувалася єдина думка щодо загальних його характеристик як 

об’єктивність прояву, альтернативність вибору, можливість оцінювання 

ймовірності настання подій, невизначеність наслідків, цільове спрямування 

тощо. 

Низка науковців розглядають ризик як ступінь невизначеності при 

наявності несприятливих наслідків, які виникають в міру реалізації окремих 

господарських операцій [200, с. 57; 501, с. 312]. Очевидно, що необхідність 

реалізації значної кількості операцій призводить до настання непередбачуваних 

подій. З одного боку, ризик є об’єктивним явищем, адже досягти безпечного 



145 

 

стану неможливо через реалізацію однотипних заходів, але з іншого – його 

відсутність може свідчити про суб’єктивність вирішення завдань та 

неврахування впливу усієї сукупності чинників. Таким чином, ризик не лише 

визначає рівень настання непередбачуваних подій, а й дозволяє провести їх 

оцінювання стосовно альтернативного вибору найбільш прийнятого варіанту 

відтворення. 

Здебільшого в наукових працях ризик пов’язують із появою негативних 

чи небажаних результатів. Зокрема, це засвідчується ступенем відхилення 

реальних від бажаних (очікуваних) результатів [201, с. 37-38; 262, с. 244-249; 

263, с. 215-218; 401, с. 106-107]. Такі твердження вдало характеризують стан 

економічної безпеки, адже при порушенні стабільності та стійкості виникають 

неприйнятні обставини, вплив яких призупиняє розвиток та посилює зовнішню 

залежність. Тут варто виділи неспроможність органів влади стримувати вплив 

зовнішніх факторів, здатних дестабілізувати внутрішньоекономічну ситуацію, і, 

відтак, призвести до зниження конкурентоспроможності і уповільнення 

розвитку реального сектору економіки, зменшення обсягів експорту, 

погіршення торговельного балансу країни тощо. 

Попри здебільшого несприятливі наслідки, ризики можуть призводити до 

позитивних змін і від їх настання варто очікувати покращення результатів. Таку 

думку виражають більшість науковців, адже відхилення від запланованих 

результатів може бути як негативне, так і позитивне. В той же час в наукових 

працях по різному узагальнюються передумови до виникнення таких ризиків 

[162, с. 4; 395, с. 5; 474, с. 34]. Зокрема позитивно слід розглядати ризики 

виникнення імпортозалежності внаслідок насичення внутрішнього ринку 

імпортними високотехнологічними товарами, товарами інвестиційного 

призначення, сучасними технологіями. 

В міру посилення впливу на дестабілізацію системи економічної безпеки 

непередбачувані події стають явними і призводять до конкретних збитків 

(втрат). Досягнення такого критичного стану в економічній літературі 

ототожнюють із появою загроз як характеристики неминучого погіршення 
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безпеки розвитку. Так, Т. Васильців відзначає, що поява економічних загроз 

виникає через неузгодженість інтересів між усіма сторонами системи 

економічної безпеки [52, с. 26]. Саме за рівнем досягнення спільних інтересів 

стає можливо раціонально визначити якість вирішення проблеми. Так, досить 

складно виробникам просувати товари на внутрішньому ринку без досягнення 

спільних інтересів з посередниками. А тут криються істотні можливості щодо 

їх спільних дій у сфері імпортозаміщення. 

Варто відмітити наукові думки Є. Олейнікової, Н. Матвеєвої, А. Пекіна, 

які розглядають загрозу як найбільш конкретну і безпосередню форму 

негативних змін у результаті яких порушується режим стабільного 

функціонування та з’являється небезпека втрати потенціалу для становлення і 

подальшого розвитку [273, с. 62; 310, с. 10; 320, с. 23]. Варто погодитися, що 

поява загроз демонстраційно засвідчує вірогідність втрат певних вигід. 

Водночас, такі втрати є підтвердженням невірного планування чи формування 

середовища безпечного розвитку. Сучасні тенденції підтверджують важливість 

інституціонально-правового забезпечення економічної безпеки, яке в міру своєї 

низької ефективності спричиняє погіршення стійкості та економічної 

самостійності національного господарства. Зокрема, відсутність у державі 

жорстких норм та вимог до якості та безпечності продукції призводить до 

безперешкодного імпортування фальсифікованих, екологічно 

забруднювальних, небезпечних для життя і здоров’я громадян товарів. 

Очевидно, що існує низка передумов щодо появи загроз економічній 

безпеці. В. Ярочків, М. Камлик, В. Мак-Мак наголошують, що загрози є 

орієнтованими цільовими порушеннями в результаті яких стає вкрай складно 

відновити до достатнього рівня ефективності функціональний стан [179, с. 41; 

267, с. 52; 500, с. 31]. Дійсно, такі тенденції є характерні для середовища з 

високим рівнем конкуренції, де кожен із суб’єктів намагається завдати шкоди і, 

таким чином, посилити вплив на ринок. Відповідно, можна стверджувати, що 

поява загроз мотивує покращувати конкурентний стан, реалізовувати 

інноваційні способи боротьби, з вищою ефективністю захищати економічні 

інтереси тощо. 
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Водночас, критичний рівень дестабілізації економічної безпеки 

підтверджується на етапі руйнування системи. Зокрема, втрачається економічна 

самостійність, погіршується стабільність і стійкість, знижується рівень 

економічної самодостатності. У підсумку формується такий стан економіки, 

який стає непрогнозованим, важко піддається регулюванню та контролю, 

істотно залежить від зовнішніх кон’юнктурних коливань. Попри це, на такій 

стадії формується радикальне бачення розв’язання проблем через яке можливо 

досить успішно досягти пріоритетних цілей. 

Узагальнимо результати теоретико-методичного аналізу головних 

напрямів дестабілізації системи економічної безпеки на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Характеристики дестабілізації системи економічної безпеки 
(авторська розробка) 
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Проаналізовану послідовність дестабілізації системи економічної безпеки 

варто пов’язувати із рівнем зростання імпортозалежності. Зокрема, в міру 

глобалізації, лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, відкритості 

економіки відбувається безперешкодне насичення внутрішнього ринку 

імпортною продукцією, яке звужує середовище реалізації вітчизняної продукції 

та створює конкурентні виклики для внутрішніх виробників. Посилюється 

небезпека порушення самостійності та самодостатності економіки в міру 

нарощування обсягу імпорту та недостатньо виваженої державної політики 

підтримки вітчизняного виробництва і розвитку внутрішнього ринку. Водночас, 

варто очікувати виникнення ризиків погіршення економічної безпеки при 

настанні змін структурних характеристик у внутрішньому споживанні, 

виробництві, розподілі та споживанні товарів. Загрозливий характер 

дестабілізації стану економічної безпеки стає явним якщо відбувається 

системне проникнення значних обсягів імпорту у всі аспекти внутрішнього 

ринку, критичне зростання конкурентоспроможності та попиту на продукцію 

(послуги) імпорту. Втім, про повне руйнування економічної безпеки варто 

стверджувати за умови перевищення граничних значень ключових індикаторів 

безпеки розвитку внутрішнього ринку (стагнація виробництва, монополізація 

торговельних мереж, деінвестування капіталу, погіршення структури 

підприємництва). 

Існує низка особливостей, які визначають перелік та ступінь впливу 

ризиків і загроз економічній безпеці. Виражений характер істотного погіршення 

економічної безпеки в міру впливу та наростання чинників дестабілізації існує 

на регіональному рівнів. Хоча економіка регіонів на пряму залежна від 

загальноекономічного стану, але ризики і загрози її безпеці не завжди є 

типовими як для держави в цілому. Це зв’язано із інституційно-правовими, 

фінансово-ресурсними, організаційно-економічними та іншими можливостями 

регіонів, які часто обмежені при вирішенні критично важливих завдань. 

Так, негативний вплив на економічну безпеку регіону можуть мати зміни 

у стабільності та ефективності функціонування внутрішньорегіонального і 
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локальних ринків. Так, на ринках можуть формуватися тенденції, які істотно 

здатні перешкоджати просуванню продукції внутрішніх виробників і, навпаки, 

стимулювати аналогічний імпорт. Йдеться про згортання обсягів та погіршення 

структури споживання товарів (послуг) домогосподарствами, які в міру своєї 

низької купівельної спроможності та підвищення цінової конкуренто-

спроможності товарного імпорту все більше відмовляються від товарів 

внутрішнього виробника, якість яких часто може бути вищою від імпорту. 

Відомо, що розвиток економіки на пряму залежить від якості 

взаємозв’язків між фазами суспільного відтворення. Їх порушення може 

призвести до істотних негативних наслідків, зокрема на внутрішній ринок не 

потраплятиме продукція місцевих виробників і, відповідно, у системах 

розподілу, обміну та споживання сформується залежність від поставок імпорту. 

Відтак, вкрай необхідним є попередження трансформаційних тенденцій у 

системі суспільного відтворення, що призводять до її дестабілізації та розриву 

зв’язків між окремими фазами.   

Іншою негативною тенденцією, що спонукає до утворення ризиків 

економічній безпеці регіону, є зміни у характеристиках формування та 

функціонування бізнес-середовища. Йдеться про істотне зростання впливу 

монопольних угрупувань, поширення тіньових економічних відносин, 

безперешкодне імпортування на внутрішній ринок товарів низької якості, його 

насичення фальсифікатом, контрабандою тощо. Такі тенденції можуть свідчити 

про одне, нездатність органів державної влади, у т.ч. на місцях, сформувати 

середовище, у якому генеральне значення відіграватимуть інститути права та 

ділової (соціальної) відповідальності. 

Економічна безпека забезпечується ресурсним шляхом і, відповідно, 

істотно залежить від обсягів та ефективності використання ресурсів. Тому в 

державі та на регіональному рівні повинні існувати і розвиватися механізми, 

що стимулюють покращення ресурсної забезпеченості усіх суб’єктів 

господарської діяльності. Втім за умов виражених протилежних тенденцій, а 

саме відсутності в достатньому обсязі, ускладнення доступу, неефективного 



150 

 

захисту ресурсів, можна спостерігати порушення стабільності та стійкості 

економіки, зниження її самодостатності. Відтак, у перелік стратегічних завдань 

для органів регіональної влади актуальним є реалізація заходів, що 

забезпечують розвиток інфраструктурних та інституційних засад інвестиційно-

інноваційної діяльності. 

У територіальному масштабі виробничі та інші потужності держави 

розподіляється по-різному. Відповідно кожен із регіонів володіє власними 

конкурентними перевагами та їх по-різному розвиває і, таким чином, 

забезпечує достатній рівень економічної безпеки. Однак, досягти постійності та 

високої результативності таких процесів досить складно, адже це потребує 

значного ресурсного потенціалу. У підсумку відбувається деформація 

факторних конкурентних переваг місцевих підприємств. Більше того такі 

системні порушення не лише створюють ризики економічній безпеці регіону, а 

й не дозволяють на загальнодержавному рівні сформувати оптимальні 

просторово-територіальні співвідношення у виробничому та іншому 

забезпеченні товарної самостійності внутрішнього ринку.  

Відомо, що кожна із складових економічної безпеки визначає стратегічні 

параметри формування середовища у якому дієво реалізуються прогнозовані 

заходи забезпечення самодостатності та самостійності народного господарства. 

Враховуючи залежність економіки регіонів від макроекономічних змін 

важливість стабільності та дієвості системи складових на такому рівні 

економічної безпеки лише посилюється. Відтак зміни у традиційній системі 

складових економічної безпеки регіону носять суттєві ризики її забезпеченню 

та не дозволяють вірно сформувати ресурсний потенціал для розв’язання 

локальних проблем безпечного економічного розвитку. Також ризики 

економічній безпеці регіону можуть зрости в міру посилення вагомості окремих 

складових безпеки. Так, неможливо позитивно оцінити інтенсивне соціально-

демографічне зростання регіону за умов відсутності на локальних ринках 

належної якості вітчизняних товарів продовольства чи низької ефективності 

інвестиційно-інноваційної діяльності місцевих суб’єктів господарської 
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діяльності тощо. У підсумку формується невідповідність між потребами 

регіональної економіки та можливостями для їх задоволення, що передбачає 

залучення імпорту з ціллю досягнення балансу інтересів. Часто залучення 

імпорту має стратегічне значення, зокрема в міру його високої технологічної, 

інвестиційної придатності та ін. Однак, посилення імпортної залежності 

повинно мати граничне значення і його не перевищувати з ціллю збереження 

достатнього рівня економічної безпеки. 

Гарантією економічної безпеки регіону є належне виконання місцевими 

державними інституціями функціональних зобов’язань, що стосуються усіх 

сторін розвитку суспільства. Особливе значення варто відвести системі 

регулювання внутрішньорегіональних ринкових відносин, яка не повинна 

порушувати загальні функції інституту розвитку ринку. Йдеться про 

відсутність в регіоні прямого державного регулювання кон’юнктури ринкового 

середовища та цінового контролю на товари продовольства, монопольних 

об’єднань з орієнтацією на продаж популярних імпортних брендів, тіньових 

економічних відносин, низькодієвих маркетингово-інформаційних програм 

підтримки продукції вітчизняного, зокрема місцевого виробництва. Про 

зниження ризиків економічній безпеці розвитку внутрішньорегіонального 

ринку варто стверджувати за умови реалізації інструментів та засобів, здатних 

стримати зростання і раціоналізувати структуру імпортної продукції, а також 

забезпечити розвиток та посилення конкурентних позицій вітчизняних 

підприємств виробництва і торгівлі. 

Безсумнівно, що головні зусилля органів регіональної влади в 

забезпеченні економічної безпеки повинні стосуватися посилення якості сфери 

споживання. Тут пріоритетне значення варто відвести заходам із розширення 

частки споживання якісних і безпечних товарів (при цьому активно 

популяризуючи товари місцевого виробництва), раціоналізації структури 

цінностей та установок консюмеризму серед місцевого населення, становлення 

і розвитку альтернативних форматів з продажу товарів вітчизняних (місцевих) 

виробників. Відповідно виникнення ризиків економічній безпеці стає явним в 
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разі модифікації структурних характеристик внутрішньорегіональної системи 

споживання. Задля їх попередження актуально в регіоні органам державної 

влади домогтися покращення параметрів інформаційного простору та 

комунікацій між споживачами і вітчизняними (місцевими) товаровиробниками. 

Узагальнимо результати теоретичного аналізу сукупності ризиків 

економічній безпеці регіону на рис. 2.2 та зауважимо, що із погіршенням 

соціально-економічної ситуації в державі їх кількість та вплив лише буде 

зростати. Водночас, скорочення масштабів впливу ризиків можливе за умови 

покращення самодостатності та самостійності регіональної економіки. 
 

 
 

Рис. 2.2. Групи ризиків економічній безпеці на регіональному рівні 

(авторська розробка) 
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процеси, що здатні нести критичні загрози у забезпеченні їх самодостатності та 

самостійності економіки. У результаті регіональна економіка змушена 

посилювати імпортну споживчу та сировинно-ресурсну залежність, що ще 

більше поглиблює кризовий фінансово-економічний стан, прискорює 

інноваційно-технологічний розвив та звужує масштаби соціально-економічного 

розвитку тощо. Тут варто виділити системні та функціонально-структурні 

аспекти виникнення загроз економічній безпеці регіону. 

Так, до системних порушень економічній безпеці регіону може призвести 

дестабілізація внутрішнього ринку, про яку свідчитиме: 1) збільшення обсягів 

імпорту сумнівної та низького рівня якості; 2) дестабілізація та демпінгування 

ціни на товари (послуг); 3) погіршення структурних характеристик формування 

базової і доданої вартості; 4) критичне зростання рівня залежності 

внутрішнього споживання імпорту; 5) погіршення кон’юнктурних 

характеристик у більшості сегментах внутрішнього ринку (зайнятості, оплати 

праці, доходів і витрат, ін.); 6) надмірні суспільно-психологічні зрушення в 

системі споживчих настроїв і привілейованого ставлення до придбання товарів 

за кордону. Очевидно, що за таких умов місцевим товаровиробникам варто з 

вищою відповідальністю підходити до задоволення поточних і формування 

перспективних потреб споживачів та тісніше узгоджувати напрями розвитку 

бізнес-процесів з інтересами місцевого населення. Відповідно, можна буде 

очікувати на забезпечення та підтримання високого рівня лояльності 

споживачів, а відтак стримати залежність внутрішньорегіонального та 

локального ринків від імпорту продукції.  

Виражений характер посилення загроз економічній безпеці регіону має 

деформація системи суспільного відтворення, яка виникає за умови відсутності 

належних структурних та інституціональних змін на різних рівнях державного 

управління. Відповідно, у кожній із сфер утворюються процеси, які лише 

пришвидшують зовнішньоекономічну залежність та руйнують внутрішній 

потенціал для протидії впливу низки негативних чинників. Йдеться про 

критичне зниження потенціалу виробничого комплексу (сфера виробництва), 
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посилення залежності системи розподілу (дистрибуції) від імпортних поставок 

(сфера розподілу), деформацію природи сфери обміну у зв’язку з 

територіальною неузгодженістю походження і споживання товарів (сфера 

обміну), недовиконання базових функцій системи споживання внаслідок 

узалежнення від задоволення потреб у товарах і послугах шляхом імпорту 

(сфера споживання). 

Відомо, що економічна безпека залежить від сформованості та розвитку 

бізнес-середовища. Так, на регіональному рівні зміни у бізнес-середовищі 

можуть, з однієї сторони, бути максимально контрольованими та 

передбачуваними, а з іншої – мати вкрай негативний вплив на базові та 

пріоритетні види економічної діяльності. Враховуючи проблему посилення 

імпортозалежності регіону, варто виділити низку девіантних процесів, що 

засвідчують критичні негативні відхилення від утверджених у бізнес-середовищі 

ціннісно-нормативних стандартів. Зокрема, до девіантних процесів у системі 

бізнес-середовища регіону відносимо: 1) посилення рівня монополізації та 

концентрації на споживчому ринку; 2) зростання передумов до збільшення 

тіньової (прихованої) економічної діяльності; 3) деформацію конкурентного 

середовища шляхом лобіювання поставок імпорту, експортно-імпортних 

операцій, ін.; 4) послаблення ролі і значимості місцевої бізнес-інфраструктури. 

На будь-якому етапі державного регулювання системи забезпечення 

економічної безпеки держави та регіонів існує залежність від сформованості та 

ефективності використання капіталу. Водночас, «втеча» капіталу призводить до 

досить негативних наслідків, які у майбутньому складно нівелювати. Так, в 

процесі посилення імпортозалежності місцевими державними адміністраціями 

повинні докладатися усі зусилля для перешкоджання виведення грошових 

ресурсів з виручкою імпортерів, інвестування і реінвестування у виробничі 

комплекси-нерезиденти, критичного проникнення іноземного капіталу в 

банківську систему та зростання імпортозалежності банківських і фінансово-

кредитних послуг, необґрунтованого зростання послуг та вартості іноземної 

валюти. Саме в умовах істотного браку та складного доступу в регіонах до 
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фінансово-інвестиційних ресурсів, їх збереження та збільшення може успішно 

забезпечити відновлення позицій і становлення конкурентоспроможного 

виробництва. Більше того, варто очікувати й на позитивні зміни у інших сферах 

суспільного відтворення, де домінантне значення матимуть місцеві та 

вітчизняні товаровиробники.  

Безсумнівно, що головною ознакою економічного розвитку є отримання 

та розширення конкурентних переваг суб’єктів базових видів господарської 

діяльності. Йдеться про конкурентні переваги у сферах інновацій та 

інвестування, виробництва, просування та популяризації продукції тощо. 

Водночас, в результаті їх «пригнічення» варто очікувати на посилення 

дестабілізаційного зовнішньоекономічного впливу на економічну безпеку. Так, 

на регіональному рівні до чинників «пригнічення факторних конкурентних 

переваг» варто віднести: 1) послаблення мотивації до розробки і впровадження 

інновацій; 2) зниження економічної ефективності створення територіально-

галузевих замкнутих виробничих циклів; 3) зменшення мотивації переходу з 

сфери торговельного посередництва до виробничого бізнесу; 4) ускладнення 

умов зростання суб’єктів малого бізнесу до середніх та великих 

підприємницьких структур; 5) нівелювання переваг виробництва якісної та 

конкурентоспроможної продукції. 

Поряд із системними загрозами варто розглянути й функціонально-

структурні, що впливають на окремі сфери забезпечення економічної безпеки 

регіону. Насамперед виділимо функціональні загрози послаблення економічної 

безпеки регіону, а саме фінансові, інвестиційні, інноваційні, продовольчі, 

соціально-демографічні. Виникнення таких загроз суттєво порушує базові 

основи налагодження внутрішнього виробництва конкурентоспроможної 

продукції та перешкоджає реалізації ресурсного потенціалу регіону у вирішенні 

проблем імпортозалежності. У підсумку можливе часткове розв’язання 

стратегічних завдань регіональної політики імпортозаміщення, що в подальшій 

її реалізації вимагатиме додаткового залучення ресурсів, у т.ч. зовнішніх. 

Також виникають загрози економічній безпеці регіону через структурні 

дисбаланси в економіці. Зокрема, вкрай негативно може вплинути 
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незбалансованість інвестиційно-інноваційної активності, доданої вартості, 

структури капіталу, секторальної структури бізнесу, ділової активності. Саме за 

такими напрямами формується потенціал імпортозамінного виробництва в 

регіоні і, таким чином, місцеві державні адміністрації повинні створювати усі 

можливі сприятливі умови для попередження відповідних загроз. 

Результативність таких дії можна бути оцінити через обсяги товарообороту 

товарів (робіт, послуг) внутрішнього виробництва, кількість об’єктів торгівлі з 

провідною спеціалізацією на продажу товарів місцевого та вітчизняного 

виробництва тощо. При цьому, важливо, щоб збільшувалася частка продажу 

інноваційно-технологічних вітчизняних товарів та товарів, які є регіональними 

(місцевими) брендами або торговими марками з високою доданою вартістю та 

конкурентоспроможністю. 

Важливою умовою забезпечення економічної безпеки регіону є повне 

виконання внутрішньорегіональним та локальними ринками базових функцій, 

які стосуються регулювання, стимулювання, контролю, інтеграції та інших 

аспектів товарно-грошових відносин. Водночас, пригнічення реалізації базових 

функцій ринку створює суттєві загрози економічній безпеці регіону. Йдеться 

про порушення безперервності та взаємозв’язків процесів суспільного 

відтворення, спотворення інформаційної обізнаності споживача про вітчизняні 

та місцеві товарами (послуги), неадекватне встановлення ринкових цін на 

споживчі товари (послуг), неналежне стимулювання внутрішнього виробництва 

продукції підвищеного суспільного попиту, незбалансоване розподілення 

засобів виробництва і предметів споживання. Такі умови на ринку не лише 

посилюють експансію імпорту, а й не дозволяють належним чином налагодити 

імпортозамінне виробництво та сформувати широкомасштабну пропозицію 

місцевих і вітчизняних товарів. 

Також актуальною є реалізація функцій державної політики забезпечення 

економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку, які стосуються 

управлінських аспектів формування оптимальних структурних співвідношень 

обсягів постачання, продажу та споживання товарів (послуг) імпортованих і 

вітчизняного виробництва. Втім на рівні регіонів можуть виникати ускладнення 
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щодо реалізації функцій державної політики, які й перешкоджатимуть реалізації 

комплексу заходів регулювання з обмеження поступлення на ринок імпортних 

аналогів продукції імпортозаміщення. Йдеться про зростання інституційно-

економічної обмеженості владних структур з реалізації мотиваційних програм 

розвитку економіки, ускладнення комплексного планування соціально-

економічного розвитку території, зниження дієздатності організаційно-

управлінської системи регулювання внутрішнього ринку і місцевого 

виробництва, послаблення спроможності реалізації функції державного 

контролю за процесами у сферах виробництва, розподілу, споживання. 

На наш погляд, остаточні висновки про забезпеченість економічної 

безпеки регіону варто робити з погляду на тенденції у сфері споживання. 

Зокрема, критичний вплив на економічну безпеку регіону може мати зниження 

частки продажу і споживання товарів (послуг) інвестиційного характеру, 

послаблення інституційних можливостей системи прав споживача, зменшення 

можливостей і рівня впливу системи організації з розвитку споживчо-

купівельних переваг населення. Водночас, такі деструктивні зміни у 

внутрішньорегіональній системі споживання є явним підтвердженням низької 

ефективності політики імпортозаміщення та невдалого проведення структурних 

реформ у подоланні ринкових деформацій. 

Таким чином системні загрози економічній безпеці регіону варто 

розділяти стосовно негативних наслідків дестабілізації внутрішнього ринку, 

сфер деформації системи суспільного відтворення, девіантних процесів у 

системі бізнес-середовища, чинників «пригнічення факторних конкурентних 

переваг», джерел «втечі» капіталу, а функціонально-структурні – 

функціональних напрямів послаблення економічної безпеки регіону, напрямів 

структурних дисбалансів в економіці, пригнічення реалізації базових функцій 

ринку, ускладнення реалізації функцій державної політики забезпечення 

економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку, структурних характеристик 

внутрішньорегіональної системи споживання (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Типологізація системних та функціонально-структурних загроз 

економічної безпеки регіону (авторська розробка) 

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ 

Системні загрози безпеки  

Функціонально-структурні загрози безпеки 

За негативними наслідками 

дестабілізації внутрішнього ринку: 

- збільшення обсягів імпорту 

сумнівної та низького рівня якості; 

- дестабілізація та демпінгування ціни 

на товари (послуг); 

- погіршення структурних 

характеристик формування базової і 

доданої вартості; 

- критичне зростання рівня залежності 

внутрішнього споживання імпорту; 

- погіршення кон’юнктурних 

характеристик у більшості сегментах 

внутрішнього ринку (зайнятості, 

оплати праці, доходів і витрат, ін.); 

- надмірні суспільно-психологічні 

зрушення в системі споживчих 

настроїв і привілейованого ставлення 

до придбання товарів за кордону 

За сферами деформації системи 

суспільного відтворення: 

- критичне зниження потенціалу 

виробничого комплексу; 

- посилення залежності системи 

розподілу (дистрибуції) від 

імпортних поставок; 

- деформація природи сфери обміну 

у зв’язку з територіальною 

неузгодженістю походження і 

споживання товарів; 

- недовиконання базових функцій 

системи споживання внаслідок 

узалежнення від задоволення потреб 

у товарах і послугах шляхом 

імпорту 

За девіантними процесами у 

системі бізнес-середовища: 

- посилення рівня монополізації 

та концентрації на споживчому 

ринку; 

- зростання передумов до 

збільшення тіньової 

(прихованої) економічної 

діяльності; 

- деформація конкурентного 

середовища шляхом лобіювання 

поставок імпорту, експортно-

імпортних операцій, ін.; 

- послаблення ролі та значимості 

місцевої бізнес-інфраструктури 

За джерелами «втечі» капіталу: 

- виведення грошових ресурсів з виручкою імпортерів; 

- інвестування та реінвестування у виробничі комплекси-

нерезиденти; 

- критичне проникнення іноземного капіталу в 

банківську систему та зростання імпортозалежності 

банківських і фінансово-кредитних послуг; 

- необґрунтоване зростання послуг та вартості іноземної 

валюти 

За чинниками «пригнічення факторних 

конкурентних переваг»: 
- послаблення мотивації до розробки та впровадження 
інновацій; 
- зниження економічної ефективності створення 
територіально-галузевих замкнутих виробничих 
циклів; 
- зменшення мотивації переходу з сфери торговельного 
посередництва до виробничого бізнесу; 
- ускладнення умов зростання суб’єктів малого бізнесу 
до середніх та великих підприємницьких структур; 
- нівелювання переваг виробництва якісної та 

конкурентоспроможної продукції 

За ускладненням реалізації функцій державної політики 

забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього 

ринку: 
- ускладнення комплексного планування соціально-економічного 
розвитку території; 
- зростання інституційно-економічної обмеженості владних 
структур з реалізації мотиваційних програм розвитку економіки; 
- зниження дієздатності організаційно-управлінської системи 
регулювання внутрішнього ринку і місцевого виробництва; 
- послаблення спроможності реалізації функції державного 
контролю за процесами у сферах виробництва, розподілу, 
споживання 

За структурними характеристиками 

внутрішньорегіональної системи споживання: 
- зниження частки продажу і споживання товарів 

(послуг) інвестиційного характеру; 

- послаблення інституційних можливостей системи 

прав споживача; 

- зменшення можливостей і рівня впливу системи 

організації з розвитку споживчо-купівельних 

переваг населення 

За функціональними 

напрямами послаблення 

економічної безпеки 

регіону: 

- фінансові; 

- інвестиційні; 

- інноваційні; 

- продовольчі; 

- соціально-демографічні 

За напрямами структурних 

дисбалансів в економіці щодо: 
- інвестиційно-інноваційної 
активності; 
- доданої вартості; 
- структури капіталу; 
- секторальної структури 
бізнесу; 

- ділової активності 

За пригніченням реалізації базових функцій 

ринку: 
- порушення безперервності та взаємозв’язків процесів 

суспільного відтворення; 

- спотворення інформаційної обізнаності споживача 

про вітчизняні та місцеві товарами (послуги); 

- неадекватне встановлення ринкових цін на споживчі 

товари (послуг); 

- неналежне стимулювання внутрішнього виробництва 

продукції підвищеного суспільного попиту; 

- незбалансоване розподілення засобів виробництва і 

предметів споживання 
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Варто відмітити, що загрози економічній безпеці регіону призводять до 

утворення негативних тенденцій на макроекономічний рівні. Зокрема, можуть 

виникати непередбачувані зміни у галузевих секторах економіки, 

загальнодержавній інституційній системі, кон’юнктурі національного ринку, 

підприємницькому середовищі тощо. На думку Т. Васильціва, виявлення і 

вжиття заходів, спрямованих на запобігання загрозам економічній безпеці 

регіону, припускає аналіз прогнозованого стану макроекономічного 

середовища внаслідок виконання прийнятих раніше стратегічних економічних і 

науково-технічних рішень [52, с. 26]. Тут варто погодитися з твердженнями 

науковця, адже вірно розроблений макроекономічний план заходів 

забезпечення економічної безпеки держави дозволятиме раціонально підходити 

до їх реалізації на регіональному рівні і, таким чином, попереджати виникнення 

загроз економіці регіону. Більше того, непередбачувані явища в системі 

економічної безпеки регіону в міру ефективного державного регулювання 

суспільно-економічних відносин не нестимуть досить критичного впливу на 

економіку держави, а виникненні проблеми здатні будуть самостійно 

вирішуватися місцевими державними адміністраціями. Це особливо актуально 

при реалізації політики імпортозаміщення, коли на рівні регіонів часто відсутні 

реальні механізми та можливості для становлення конкурентоспроможного 

виробництва продукції і захисту ринку від надмірного імпорту. 

Відомо, що масштабні та тривалі негативні явища і процеси здатні 

заподіяти системні загрози. Посилення імпортозалежності лише стимулює їх 

виникнення у системі забезпечення економічної безпеки регіону і, у підсумку, 

це може суттєво погіршити стабільність економіки держави та призвести до 

таких наслідків:  

- послаблення керованості функціонування і розвитку внутрішнього 

ринку держави;  

- зростання залежності споживання від характеристик імпорту товарів 

(послуг);  
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- деформація системи структурних співвідношень в межах виробництва 

обміну та споживання суспільного продукту;  

- ускладнення можливостей налагодження міжгалузевих, 

міжсекторальних та коопераційних відносин у внутрішній системі економіки;  

- «втеча капіталу» та реінвестування прибутків закордон;  

- деактивізація підприємництва у виробничих сферах господарювання. 

Також виділимо можливі наслідки реалізації функціонально-структурних 

загроз економічній безпеці регіону на макроекономічному рівні. Зокрема, в 

міру їх настання у економіці можуть виникнути такі негативні явища: 

1) погіршення функціонально-ресурсної структури внутрішнього ринку 

держави; 2) посилення монофункціональності та залежності менш соціально-

економічно розвинених територій від функціонування обмеженої кількості 

підприємств; 3) формування об’єктивних перешкод якісним структурним 

реформам; 4) послаблення функціональної спроможності ринкової системи до 

саморозвитку. 

Більше того, критичною є ситуація, коли наслідки реалізації системних та 

функціонально-структурних загроз економічній безпеці регіону призводять до 

негативних змін в окремих сферах системи національного господарства. У 

підсумку погіршується стан економічної безпеки держави за кожною його 

складовою, який не дозволяє зберігати економіці стійкість до внутрішніх і 

зовнішніх загроз та здатність до сталого і збалансованого зростання. Виділимо 

такі негативні структурно-функціональні тенденції: 

- послаблення керованості внутрішнього ринку спричиняє деструктивні 

зміни у системі державного управління сталим збалансованим розвитком; 

- зростання імпортної залежності призводить до погіршення кон’юнктури 

ключових сегментів внутрішнього ринку; 

- деформація співвідношень у сферах виробництва і споживання 

дестабілізує систему суспільного відтворення; 

- відсутність міжгалузевих, міжсекторальних та коопераційних відносин 

порушує цілісність і збалансованість єдиного господарського комплексу 

держави; 
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- започаткування практики реінвестування прибутків закордон погіршує 

стабільність фінансової системи країни; 

- деактивізація господарської діяльності перешкоджає розвитку 

виробничому комплексу підприємницького сектора економіки; 

- деструктивні зміни внутрішнього ринку знижують якість 

ресурсозабезпеченості економіки; 

- посилення монофункціональності економіки утворює дисбаланси у 

просторово-територіальному розвитку; 

- відсутність якісних структурних реформ стимулює деструктивні зміни в 

системі національного господарства та економічних відносин; 

- нездатність ринкової системи до саморозвитку знижує ефективність 

ринкових інститутів. 

Таким чином, в процесі посилення імпортозалежності загрози 

економічній безпеці регіону чинять прямий вплив на усі складові системи 

економічної безпеки держави (рис. 2.4). Можемо припустити, що в разі 

досягнення успіху в реалізації політики імпортозаміщення вплив загроз 

знизиться до прийнятного рівня та стане стимулятором більш активного 

проведення структурних та інституціональних реформ у державі. І навпаки, 

підвищення рівня імпортозалежності регіональної економіки призведе до ще 

більших загроз економічній безпеці регіону і, відтак, масштабним негативним 

наслідкам на макроекономічному рівні.  

Попри це, що імпортозалежність має дестабілізуючий вплив, до якого 

необхідно адаптовуватися, вона стимулює пошук та застосування досить нових 

інструментів і засобів регулювання ринкових відносин. Тому органам 

регіональної влади такий стан повинен лише стимулювати активність у 

розвитку місцевого виробництва інноваційної продукції та справедливої і рівної 

конкуренції. Таким чином можна буде розраховувати на вдале заміщення 

товарів, що у майбутньому матимуть вищу споживчу цінність і сформувати 

більш стійке до впливу імпорту локальне ринкове середовище. 
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Рис. 2.4. Проекція реалізації впливу загроз економічній безпеці регіону в 

процесі посилення імпортозалежності на систему економічної безпеки 

держави (авторська розробка) 
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Проведене дослідження ризиків та загроз економічній безпеці регіону 

дозволяє деталізувати напрями посилення імпортозалежності, більш системно 

підходити до їх передбачення та прогнозування наслідків негативного впливу, 

визначати взаємозв’язки регіональної політики імпортозаміщення з системою 

економічної безпеки держаки, а також врахувати можливості появи системних 

та функціонально-структурних зрушень у забезпеченні безпеки розвитку 

внутрішнього ринку. 

 

 

2.2 Концептуальні характеристики забезпечення економічної безпеки 

держави в процесі регулювання імпортозаміщення в регіональному 

аспекті 

 

Державна політика імпортозаміщення, окрім позитивного впливу на 

чинники та елементи економічної безпеки держави, реалізує й низку функцій та 

завдань, що мають важливе значення на регіонально-галузевому рівні. Це, 

зокрема, забезпечення захисту внутрішнього ринку від масштабних надходжень 

імпорту, зміцнення конкурентних позицій суб’єктів вітчизняного виробництва, 

насичення внутрішнього ринку високотехнологічною продукцією місцевих 

торгових марок за більш привабливими цінами та вищою якістю порівняно з 

аналогічним імпортом, зниження рівня монополізованості товарних ринків та їх 

сегментів, скорочення тіньового сектору на внутрішньому ринку тощо. 

Звернімо увагу й на те, що як регіони, так і види економічної діяльності 

мають свої особливості, що позначаються і на специфіці забезпечення їх 

економічної безпеки та реалізації державної політики імпортозаміщення. Тому 

узагальнення концептуального змісту регіональних та галузевих особливостей 

державної політики імпортозаміщення важливе й у контексті визначення 

передумов її ефективної реалізації, що позначається на аспектах економічної 

безпеки держави. 
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Так, А. Сухоруков та Т. Крупельницька дотримуються думки, що 

імпортну залежність держави в розрізі регіонів необхідно насамперед 

розглядати зі сторони країни походження товарів і вже далі робити висновки 

про рівень захищеності регіонального ринку та вплив чинників, які призвели до 

такого стану. Йдеться про те, що при зменшенні імпорту з розвинутих країн з 

причин його заміни країнами, що розвиваються, держава в разі активної 

реалізації державної політики зміцнення конкурентоспроможності економіки 

може досягнути більш ефективного захисту внутрішнього ринку [437]. Такі 

твердження є, очевидно, справедливими, адже в них об’єктивно визначаються 

спроможність та перспективи внутрішніх виробників і територій. Часто 

імпортні товари з розвинутих країн мають суттєві конкурентні переваги над 

товарами місцевих товаровиробників. Відповідно виробнича структура 

економіки регіонів повинна бути переналаштована на виготовлення 

висококонкурентної продукції, що дозволить витіснити імпорт. При цьому 

варто органам влади основні зусилля спрямувати на зміцнення конкурентних 

позицій базових видів економічної діяльності, а потреби в інших товарах 

задовольняти через розвиток міжрегіональних відносин або імпорту, але за 

умови поступового перенесення виробництва на територію нашої держави. 

Треба зазначити, що імпортозалежність є виправданою, коли економіка 

держави потребує зовнішнього надходження сировинних товарів, які пізніше 

обробляються та перетворюються на готову продукцію на її території. У 

результаті можна розраховувати на раціональний поділ регіонів за 

промисловою та технологічною складовими потенціалу на внутрішньому 

ринку. Тут важливо враховувати, що за таких обставин державна політика 

імпортозаміщення є ефективною, коли вдається розробити схему 

міжрегіональних виробничих зв’язків, за якої на територіях держави 

функціонують високотехнологічні інтегровані об’єднання.  

Виважена державна політика імпортозаміщення повинна враховувати всі 

особливості та тенденції розвитку споживчих регіональних ринків та на основі 

бачення й розвитку конкурентних переваг місцевих товаровиробників 
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орієнтуватися на зменшення критичної частки імпорту. Водночас не варто 

обмежувати надходження високотехнологічної імпортної продукції, а, навпаки, 

слід створювати умови для ефективного її використання у виробничих 

процесах вітчизняними підприємствами. Органам центральної та регіональної 

влади доцільно працювати над розробкою схем спільного з іноземними 

виробниками створення промислово-виробничих об’єктів, участь у яких 

передбачатиме надання передового новітнього обладнання та устаткування. 

Таким чином вдасться досягнути вищого рівня виробництва та якості 

продукції, що забезпечить її конкурентоспроможність і дозволить задовольняти 

потреби (а також розширювати місткість) внутрішнього ринку. 

Науковець А. Шевченко пропонує залагоджувати ресурсні відмінності 

регіонів при зменшенні імпортозалежності шляхом створення й розвитку 

промислових кластерів, які функціонуватимуть у формі організованої 

географічно вибудованої мережі підприємств, здатних створювати замкнуті 

виробничі цикли. За рахунок цього на регіональному рівні буде налагоджене 

виробництво продукції, яка конкуруватиме з імпортом аналогічної 

продукції [478]. Така модель має низку переваг під час реалізації політики 

імпортозаміщення в регіональному аспекті, але при цьому має враховуватися й 

значна кількість чинників розвитку й ефективного функціонування виробничих 

кластерів. Зокрема, важливо, щоб територія регіону була в достатньому обсязі 

забезпечена трудовими ресурсами, сировинно-ресурсною базою, інвестиційним 

капіталом тощо. Попри це, попередньо на загальнодержавному рівні слід 

вибудувати інституційно-правову базу, норми якої не перешкоджатимуть 

подоланню загроз економічній безпеці держави. 

Натомість І. Іванова вважає, що захист економічних інтересів вітчизняних 

товаровиробників краще здійснювати через державну фінансову підтримку 

налагодження ними експортної діяльності. Саме експорт вітчизняної продукції 

на зовнішні ринки засвідчує їх конкурентоспроможність, виходячи з 

відповідності світовим нормам та стандартам, які є вищими порівняно з 

вітчизняними. За рахунок цього на внутрішньому ринку сформується 
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конкурентне середовище, в якому вітчизняні виробники не поступатимуться за 

якістю, безпечністю та іншими характеристиками продукції імпорту та здатні 

будуть його витісняти [165]. Утім, варто погодитися з науковцем лише 

частково. Зокрема, не всі виробники після налагодження експортної діяльності 

виявляють бажання постачати власну продукцію на внутрішній ринок, що може 

призвести до споживчого дефіциту та утворити ринкову нішу для 

постачальників імпорту. У підсумку це лише посилюватиме загрози 

економічній безпеці держави та перешкоджатиме ефективному її забезпеченню. 

Особливо виражений негативний характер матимуть такі тенденції на 

регіональному рівні, де потужності економіки та її суб’єктів нижчі, а ринок 

більш-менш захищений від загроз. 

Очевидно, що місцеві органи влади мають менші можливості щодо 

впливу на рух імпортних товарів, але завдяки чиннику внутрішнього 

споживчого ринку здатні диференціювати його обсяги. Так, Я. Еней вважає, що 

на регіональному рівні також можна досягнути високої ефективності в 

імпортозаміщенні, якщо створювати штучно економічні перешкоди для 

надходження імпортних товарів на внутрішній ринок, встановлювати додаткові 

чи збільшувати розміри місцевих податків та зборів або, навпаки, зменшувати 

їх для підприємств, що виготовляють чи продають товари лише вітчизняного та 

місцевого виробництва [140]. Утім, такі рішення органів регіональної влади 

повинні бути нетривалої дії, оскільки з часом зростатиме загроза погіршення 

рівня конкуренції на внутрішньому ринку і це може негативно вплинути на 

економічну безпеку регіону. Тому протекціоністські дії попередньо потребують 

детального аналізу ринкової ситуації в регіонах та обґрунтування очікуваних 

майбутніх тенденцій у споживанні товарів, що замінять імпортні аналоги. 

Окремі науковці дотримуються думки, що політика податкового тиску на 

імпортерів повинна мати централізований характер і не змінюватися в регіонах 

стосовно забезпечення вищої якості регулювання та контролю 

імпортозаміщення. У цьому контексті К. Яловий стверджує: «… якщо 

досягнути високого ефекту в окремому регіоні, не можна гарантувати, що в 
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інших регіонах експансія імпорту не збільшиться» [498, с. 565]. Тому в складі 

системи державної влади повинні існувати виконавчі служби, які оперативно 

здійснюватимуть моніторинг обсягів надходжень імпорту на внутрішній ринок 

та в міру досягнення критичного значення здатні вживати адекватних заходів. 

Це потребує чіткого налагодження взаємозв’язків між регіонами та 

центральними органами державного управління для прийняття та реалізації 

спільних управлінських рішень стосовно регулювання імпортозаміщення. 

На думку А. Швецова, реалізація державної політики імпортозаміщення 

через застосування системи оподаткування повинна мати адаптаційний 

характер, тобто в нормативно-правових документах необхідно встановлювати 

не лише кількість, а й мінімально-максимальні межі ставок податків та зборів 

(залежно від рівня імпортної залежності), які регіональні органи влади зможуть 

застосовувати без погодження з центральними інститутами державного 

управління стосовно імпортерів та їх продукції [476, с. 30]. Натомість 

О. Курносов пропонує у контексті реалізації державної політики 

імпортозаміщення на регіональному рівні застосовувати диференційовані 

заходи у сфері оподаткування стосовно як внутрішніх виробників, так і 

імпортерів. Йдеться про максимальне стимулювання внутрішніх виробників 

виготовляти нові види продукції та підвищувати загальний рівень 

інноваційності і технологічності виробництва та, навпаки, посилення 

податкового, тарифного і фіскального навантаження на імпортерів товарів 

(послуг) [210, с. 90-91]. 

Такі твердження в основному мають протекціоністський характер, згідно 

з яким головна роль у регулюванні імпортозаміщення відводиться органам 

державної та регіональної влади. Утім, реалізуючи адміністративний підхід, 

органи влади повинні враховувати низку об’єктивних тенденцій на 

внутрішньому ринку, зокрема складність чи відсутність будь-яких можливостей 

виробництва аналогічної імпорту продукції. Таким чином, податкове 

регулювання імпортозаміщення, з одного боку, повинно стимулювати імпорт 

найновіших технологій, прогресивного устаткування, високотехнологічних 
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товарів, а з іншого – створювати бар’єри для імпортної продукції, аналогічне 

виробництво якої налагоджене на території держави та існують достатні 

ресурсні можливості для його збільшення. 

Однією зі суттєвих переваг для окремих регіонів є їх прикордонне 

розміщення, що дозволяє по-іншому структурувати потенціал у ході реалізації 

державної політики імпортозаміщення. Так, переваги можуть стосуватися 

освоєння нових виробничих технологій, придбання сировини, розвитку 

споживчої культури тощо.  

У дослідженнях Н. Мікули та В. Засадко стверджується, що при 

неспроможності економіки адаптуватися до світових змін та посиленні її 

імпортної залежності повинно відбутися зміцнення транскордонної інтеграції 

елементів науково-технологічного та інноваційного середовища. Науковці 

відзначають важливість створення транскордонних промислово-територіальних 

кластерів із центрами передачі технологій, транскордонного сервісу, розвитку 

бізнес-проектів. Це дозволить на прикордонних територіях розмістити пункти 

регулювання імпорту з одночасним залученням капіталу сусідніх держав [284, 

с. 6-7, 239-243]. Але багато в чому результати транскордонного співробітництва 

залежать від центральних органів влади та дієвості їх роботи у налагодженні 

міждержавних і міжурядових комісій, які ефективно забезпечують розроблення 

та реалізацію механізмів взаємодії регіональних органів влади з інституціями 

сусідніх країн. Тому ефективність державної політики імпортозаміщення в ході 

транскордонного співробітництва в основному залежить від уміння 

регіональних органів влади самостійно налагоджувати зовнішньоекономічні 

зв’язки, що стимулюють виробництво нових видів продукції на їх території.  

У контексті зазначеного М. Кушнір наголошує на необхідності посилення 

транскордонного співробітництва та розширення відповідних інституційно-

правових повноважень регіонів у межах державної політики зниження 

імпортозалежності та розвитку внутрішнього ринку. У межах транскордонного 

співробітництва органи влади та місцевого самоврядування повинні 

отримувати більшу самостійність у реалізації спільно зі сусідніми регіонами 
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інших держав проектів, які дозволяють структурно змінити їх економіку та 

адаптувати її до світових стандартів і вимог [214]. Це особливо важливо з 

позиції забезпечення економічної безпеки держави, адже виникає істотна 

небезпека нових ризиків і загроз, коли на окремих територіях імпортна 

продукція повністю охоплює цілі сектори внутрішньорегіонального ринку. 

Утім, інституційно-правові зміни у розширенні масштабів транскордонних 

відносин регіонів потребують політичного схвалення, а його досягнути часто 

досить складно, що в підсумку перешкоджає розвитку зовнішньоторговельних 

зв’язків.  

Зауважимо, що високе практичне значення мають пропозиції 

В. Приходько, які стосуються створення на прикордонних територіях різних 

преференційних економічних режимів. На думку науковця, такі заходи 

забезпечать стимулювання іноземного інвестування, освоєння передових 

новітніх технологій та імпорт високотехнологічного обладнання й 

устаткування [339]. Безсумнівно, що доволі перспективним є встановлення на 

території окремих регіонів (економіка яких перебуває у критичній залежності 

від імпорту та не здатна її подолати) особливого пільгового режиму здійснення 

зовнішньоекономічних зв’язків. Такий режим може стати платформою для 

створення транскордонних бізнес-інкубаторів, які займатимуться реалізацією 

пілотних інвестиційно-інноваційних проектів у межах виконання цільових 

програм імпортозаміщення. 

У праці [296, с. 172-189] наголошується, що метою політики регулювання 

засобів економічної безпеки держави має стати забезпечення життєво важливих 

інтересів сільських мешканців та територіальних громад, високої ефективності 

функціонування соціально-економічного комплексу та збалансованого 

розвитку сільських територій. Автори дотримуються думки, що в ході 

реалізації державної політики імпортозаміщення у нашій державі потенціал 

сільських територій повноцінно не використовується і належить до вторинних 

засобів протидії руху імпортних товарів. Тому автори пропонують низку 

інструментів, які можуть використовуватися задля регулювання 
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імпортозаміщення. Це й інституційна підтримка у створенні та функціонуванні 

бізнес-асоціацій серед підприємницько активного сільського населення, і 

диференціація господарського комплексу сільських територій та налагодження 

на них роботи вузькоспеціалізованих інноваційних виробничих об’єктів, і 

соціально-культурне виховання сільського населення у напрямі відродження 

домогосподарств, торгівлі місцевими товарами та імміграції молоді, і 

інформаційно-консультаційна підтримка населення щодо покращання 

середовища трудової та підприємницької діяльності на селі. Припущення 

науковців стосуються комплексного вирішення завдань у ході зниження 

імпортної залежності держави, за якого застосування просторово-структурного 

підходу вимагає розставлення акцентів на залученні сільських територій, а не 

лише великих міст та обласних центрів. Очевидно, що економіка села найменш 

здатна протистояти імпорту, саме на цьому рівні слід починати державну 

політику, саме тут наявний значний людський, інфраструктурний, соціально-

культурний потенціал, ефективне використання якого здатне пришвидшити 

подолання імпорту та зміцнення економічної незалежності держави. 

На високому потенціалі сільських територій у межах державної політики 

імпортозаміщення наголошує В. Борщевський, схиляючись до думки, що 

головною перешкодою такому стану справ є низький рівень їх інноваційного 

розвитку та пропонуючи в межах державних програм регулювання 

зовнішньоторговельних відносин передбачити посилення диверсифікації 

сільської економіки та її перетворення у багатофункціональний комплекс, в 

якому збільшуватиметься частка несільськогосподарських видів діяльності, 

реалізовуватиметься низка пілотних проектів, створюватимуться бізнес-центри, 

агроіндустріальні парки та інші економічні майданчики [40; 426, с. 89-98]. Без 

сумніву, модель економіки села має бути змінена і в її розвиток варто закладати 

нетипові види економічної діяльності (виробництво харчових продуктів, 

постачання електроенергії, організація відпочинку та розваг). Тут від органів 

державного управління вимагається проведення якісних інституційних реформ, 

які б дозволили розвивати перспективні напрями підприємницької діяльності на 
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сільських територіях, зокрема з позиції формування потенціалу до заміщення 

імпортних товарів на локально-місцевому споживчому ринку.  

Відзначимо, що результати реалізації державної політики 

імпортозаміщення зумовлені й якістю налагодження та стимулювання розвитку 

міжрегіонального співробітництва. Так, О. Шевченко вважає, що завдяки 

об’єднанню регіонів навколо вирішення проблем імпортозалежності стає 

можливим комплексне та достатньо глибоке реформування структури 

економіки, включно з розміщенням виробничих об’єктів, створенням якісної 

ринкової інфраструктури для подальшого розподілу та обміну результатів 

праці, зміною стандартів на споживчому ринку. Державна політика 

імпортозаміщення повинна спрямовуватися на підвищення зацікавленості 

регіонів із вищим рівнем економічного розвитку у формуванні інвестиційно-

виробничих взаємозв’язків з іншими регіонами [480]. За такого способу 

реалізації державної політики імпортозаміщення зростає потенціал розширення 

масштабів та підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів, а 

особливо на депресивних територіях держави. Це дозволяє планувати розвиток 

єдиної загальнодержавної системи з прогнозуванням, регулюванням, 

забезпеченням надійних умов та гарантій для підприємницької активності, 

стримуванням дестабілізаційного впливу зовнішньоторговельних чинників. 

У праці за редакцією Я. Жаліла [283, с. 8-10] стверджується, що в процесі 

розвитку міжрегіонального співробітництва вирішується триєдине завдання 

державної політики імпортозаміщення, зокрема: 1) забезпечується формування 

нових (чи відновлення попередньо діючих) виробничих потужностей; 

2) покращується інфраструктурне забезпечення технологічного та 

інноваційного виробництва; 3) нарощується капіталізація внутрішнього 

споживчого ринку. Важливим теоретико-прикладним вислідом результатів 

цього дослідження є те, що міжрегіональне співробітництво розглядається як 

високоефективний інституційно-організаційний засіб державної політики 

імпортозаміщення, завдяки якому реалізуються важливі структурні реформи на 

внутрішньому ринку. Йдеться про, по-перше, створення дієздатного 
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середовища суб’єктів інвестиційно-інноваційної діяльності, по-друге, 

покращання розміщення капіталу, засобів виробництва, предметів споживання, 

товарних запасів, по-третє, підвищення якості роботи інституцій організації та 

реалізації проектів інтеграції виробничого та посередницького секторів, по-

четверте, розширення державної підтримки у становленні й розвитку 

альтернативних форматів із продажу вітчизняних товарів. 

Натомість автори наукової праці за редакцією З. Варналія [117, с. 393-

602] більше акцентують увагу на вирішенні регіональних проблем, пов’язаних з 

активізацією підприємницької діяльності та регулюванням внутрішнього 

споживчого ринку. Зокрема, виділяються значний рівень корупції в органах 

місцевої влади, збереження непередбачуваності регуляторної діяльності, 

звуження внутрішньорегіонального інвестиційного та споживчого попиту, 

зниження пропозиції місцевої інноваційної продукції та інші детермінантні 

недоліки державної політики імпортозаміщення. Такі проблеми суттєво 

перешкоджають реалізації реформ, і їх вирішення потребує проведення 

інституційно-структурної державної регіональної політики. Практичні кроки 

варто спрямувати на спрощення податкового адміністрування, підвищення 

фахового рівня самозайнятості, стимулювання банківської системи до 

кредитування реального сектору економіки, посилення захисту внутрішнього 

ринку від контрабанди, недобросовісної конкуренції з боку постачальників 

імпортної продукції. 

Як уже зазначалося, для забезпечення економічної безпеки держави на тлі 

регулювання імпортозаміщення акценти мають робитися не лише стосовно 

окремих регіонів, а й стосуватися галузей національного господарства. Так, у 

межах галузевого підходу державна політика імпортозаміщення зумовлюється 

характеристиками кінцевого використання господарських ресурсів 

економічними агентами та обсягами благ, створення яких необхідно відновити 

чи посилити технологічність та інноваційність як базових умов 

конкурентоспроможності.  
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На відміну від регіонального підходу до державної політики 

імпортозаміщення, галузевий дозволяє більш якісно виявити і задовольнити 

характеристики потреб підприємств базових видів економічної діяльності та 

визначити напрями стратегічного розвитку внутрішнього ринку, виходячи зі 

стану економіки. Так, серед науковців існують різні припущення щодо вибору 

галузевих пріоритетів та напрямів державної політики імпортозаміщення, 

диференційованих за рівнем державної підтримки, характером формування 

базового економічного потенціалу держави, інноваційністю галузей, типами 

стратегічного управління галузевими комплексами тощо. 

Так, у дослідженнях припускається, що на галузевому рівні державна 

політика імпортозаміщення передусім стосується заміни імпортованих ресурсів 

та товарів широкого вжитку і виробничого призначення [168, с. 93-103; 341, с. 

8]. Без сумніву, ресурсна, продовольча та технологічна імпортозалежність 

визначає стан економіки та можливості її розвитку. Утім, на внутрішньому 

ринку суб’єкти господарської діяльності можуть залежати й від імпорту 

інформаційних послуг, інтелектуального капіталу та інших продуктів. Таким 

чином, державна політика імпортозаміщення враховує всі ринкові потреби 

економічних агентів та забезпечує їх задоволення в міру важливості, 

можливостей і перспектив зростання. 

Погляду про необхідність структурного підходу у визначенні галузей, які 

здатні забезпечити заміщення імпорту, дотримуються й інші науковці. Зокрема, 

С. Пазізіна справедливо зазначає, що стимулювання імпортозамінного 

виробництва зумовлює оптимізацію галузевої структури національної 

економіки в напрямі зниження енерговитратності та матеріаломісткості 

виробництва, а дослідження ефективності політики імпортозаміщення можна 

очікувати, коли у виробничій структурі економіки зросте частка 

високотехнологічних секторів та з’являться передумови насичення 

внутрішнього ринку вітчизняною продукцією поглибленої переробки [315, с. 

201-212]. З цим погоджується і К. Андрєєв, наголошуючи: «… зменшення 

імпортної залежності неможливе без впровадження інноваційних технологій, 
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причому власних, а не запозичених в інших держав. Стимулювати 

високотехнологічні розробки необхідно шляхом створення технопарків та 

бізнес-інкубаторів і, таким чином, розвивати інноваційну інфраструктуру 

галузей регіональних економік» [13]. Такі пріоритети у державній політиці 

імпортозаміщення перспективно визначають розвиток національного 

господарства та рівень забезпеченості його економічної безпеки. Світовий 

досвід підтвердив, що увесь спектр потенційних економічних досягнень 

пов’язаний із технологічним розвитком та постійним удосконаленням засад 

його реалізації. Відповідно держава, яка забезпечує власний економічний 

поступ через добувну та аграрну галузі, лише посилює імпортну залежність та у 

майбутньому може втратити повний контроль і за базовими галузями. 

Кардинально протилежними є думки окремих іноземних науковців, які 

наголошують, що державна політика імпортозаміщення повинна більше 

враховувати порядок утворення ланцюгів доданої вартості, оскільки штучне 

(протекціоністське) формування внутрішнього виробничого середовища не 

може бути тривалим та потребує постійного вливання фінансового капіталу, 

обмеження конкуренції і вибору споживачів на внутрішньому ринку. Так, 

Р. Магнус і Е. Анер стверджують: «… витрати на виробництво як промислової, 

так і непромислової продукції становлять лише невелику частку остаточної їх 

ціни. Саме лише виробництво не може забезпечити державі достатніх доходів у 

довгостроковій перспективі» [531]. 

Натомість Г. Хубауер та Ш. Степхенсон пропонують формувати галузеву 

структуру в державній політиці імпортозаміщення, надаючи перевагу сфері 

послуг. Вважають, що за умов наявності конкурентоспроможного пакета послуг 

економіка здатна швидше інтегруватися до тенденцій на внутрішньому та 

зовнішньому ринках і пришвидшити розвиток промислово-виробничого 

сектору [522, с. 622-623]. Безсумнівно, що такі твердження чітко характери-

зують сучасний стан світової економіки, коли виробники переносять частину 

своїх потужностей в інші країни та зосереджуються на завданнях реалізації 

продукції. Відповідно підвищується пріоритетність розвитку транспортної, 
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інформаційно-технологічної, аутсорсингу (офшорингу), освітньої сфер. Таким 

чином, у державній політиці імпортозаміщення повинно бути чітко визначено 

роль кожного з секторів економіки з метою якісного вирішення завдань та 

досягнення генеральної її мети. При цьому повинна сформуватися тісна 

взаємозалежність між виробничими галузями та галузями сфери послуг, що 

забезпечить ефективне проходження процесів імпортозаміщення. 

Існує багато тверджень щодо реалізації державної політики 

імпортозаміщення у галузях, де рівень конкуренції є незначним або, навпаки, 

досить високим. Йдеться про необхідність втручання держави у конкурентне 

середовище, щоб забезпечити через адміністративні заходи додаткові переваги 

внутрішнім товаровиробникам.  

Так, у контексті протидії імпортній залежності окремі науковці 

дотримуються думки про першочерговий порядок скерування рішень 

державних органів влади у бік зниження рівня монополізації та формування 

здорового конкурентного середовища у сферах виробництва та товарообігу. 

При цьому наголошують, що доступ вітчизняних товарів до роздрібних 

торговельних мереж повинен отримуватися не за рахунок протекціоністських 

обмежень, а завдяки прозорому та справедливому конкурентному середовищу. 

Утім, не відкидають важливість так званого м’якого стримування продукції 

імпорту та державної підтримки внутрішніх товаровиробників у пріоритетних 

для економіки галузях [123, с. 10-25; 466, с. 11-12]. Відтак обстоюють принцип 

невтручання держави у розвиток конкурентного середовища, за винятком 

високої монополізованості чи пріоритетності галузей. Тому дотримання такої 

позиції досить раціонально визначає перелік заходів у державному регулюванні 

імпортозаміщення та одночасно забезпеченні економічної безпеки держави. 

Як стверджує С. Шевцова, державну політику імпортозаміщення слід 

скеровувати в напрямі тих галузей, в яких держава при певних 

капіталовкладеннях отримуватиме максимальний дохід за мінімального рівня 

ризику і при цьому дотримуватиметься принципів добросовісної конкуренції та 

штучно не монополізуватиме окремі бізнес-операції [477, с. 47]. Утім, 
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застосування результативного підходу в державному регулюванні 

імпортозаміщення може мати лише короткотривалий ефект, адже як 

інвестиційні процеси, так і розвиток конкуренції є досить динамічними й 

постійно потребують ресурсної підтримки. Більше того, часто можна очікувати 

високих результатів від галузей (освіти, наукової та технічної діяльності, 

охорони здоров’я тощо), в яких виробничі процеси довготривалі, високий 

ступінь ризику неповернення інвестиційних затрат тощо. 

Протилежними є припущення В. Романенка, який у межах розвитку 

державної політики імпортозаміщення пропонує поєднувати серед галузей 

економіки процеси формування великих монополістичних угруповань 

(монополізації) та посиленого антимонопольного регулювання 

(демонополізації). Так, учений наголошує, що концентрація та централізація 

капіталу є неминучим результатом розвитку продуктивних сил економіки і, 

отже, доводить необхідність існування на внутрішньому ринку державних 

монополій, насамперед у високотехнологічних галузях (машинобудуванні, 

хімічній та нафтохімічній промисловості, інформаційно-телекомунікаційній 

галузі тощо) [391, с. 16-17]. Очевидно, що монополізація є значною загрозою 

економічній безпеці держави, але практика світового ринку засвідчує 

реалізацію монополістичними угрупованнями понад половини всіх видів 

продукції. Тому, коли ринок насичують підприємства з малопотужним 

виробничим потенціалом, але здатні виготовляти продукцію високої доданої 

вартості, державі, щоб посилити розвиток відповідних галузевих сфер, 

необхідно стимулювати об’єднання підприємств, у т. ч. створювати монополії. 

Одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

держави є критичне скорочення тіньового сектору, зокрема імпортної 

продукції, у результаті чого можна сформувати прозоре і справедливе 

конкурентне середовище раціонального розміщення капіталу та факторів 

виробництва. У галузево-секторальному вимірі необхідність детінізації 

посилюється в міру збільшення доданої вартості продукції, масштабності 



177 

 

задоволення потреб суспільства та внутрішнього виробництва, що в сукупності 

може забезпечити повне заміщення імпорту на внутрішньому ринку. 

Як стверджує Р. Августин, на сучасному етапі суспільно-економічних 

відносин у кожній галузі є сектори, які покриті певним рівнем тонізації, і його 

значення може зростати, якщо у державі не сформовані чи практично недієві 

внутрішньогалузеві виробничі зв’язки. Це призводить до того, що 

функціональність галузей істотно залежить від імпортної продукції та із 

збільшенням масштабів тінізації залежність лише посилюватиметься. Вчений 

наголошує на реалізації низки детінізаційних заходів галузево-секторального 

характеру, завдяки яким можна підвищити ефективність регуляторної та 

дозвільно-контролюючої сфер (зокрема, стосовно легалізації потоків імпортної 

продукції) [2, с. 3-4; 3, с. 37]. Варто виділити практичне значення заходів 

нетарифного регулювання імпортозаміщення, що передбачає посилення 

контролю за зловживаннями та корупцією у митній службі. Це дозволяє суттєво 

скоротити тіньовий сектор імпортної продукції, її несправедливі конкурентні 

переваги через ухилення від сплати мита, податкових та інших платежів і 

посилити загальну якість конкурентних відносин на внутрішньому ринку. 

Аналогічної думки дотримуються й інші науковці, зокрема З. Варналій, 

О. Вишневська, А. Гончарук, І. Мазур, Т. Шматковська, І. Тверда та інші, які 

наголошують, що державна політика імпортозаміщення не може не 

враховувати все більше поширення тіньових товарообмінних відносин на 

внутрішньому ринку і протидія таким тенденціям є одним із її пріоритетних 

завдань
 
[50, с. 38-49; 73; 95, с. 101-109; 266, с. 20-77; 484, с. 177-185]. 

При цьому легалізація тіньового капіталу має супроводжуватися, з одного 

боку, комплексом жорстких заходів із його подолання, а з іншого – створенням 

на галузевому рівні стимулів до його повернення у легальний обіг із наданням 

законодавчих гарантій. Одними із пріоритетних називають фінансову та 

страхову галузі, в яких іллегалізаційні відносини апріорі не можуть виникати і 

тим більше розвиватися, оскільки дестабілізують роботу та погіршують дієвість 

банківських і податкових установ, бюджетів різних рівнів, валютного ринку як 
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основних регуляторів ефективності забезпечення економічної безпеки держави. 

Детінізація процесів надходження та реалізації на внутрішньому ринку 

імпортної продукції може стати успішною за умови: 1) формування середовища 

несприйняття тіньової економіки та ресурсного забезпечення детінізації; 

2) запровадження «запобіжників контролю» тінізації у державному управлінні; 

3) впровадження ефективних зарубіжних технологій детінізації та розвитку 

міжнародної співпраці у цій сфері; 4) мінімізації гібридних чинників тінізації 

економіки тощо. 

На актуальності реалізації політики детінізаційної економіки в галузево-

секторальному аспекті наголошують й інші науковці. Так, у праці [444, с. 20-26] 

автори взаємопов’язують вирішення проблем імпортозалежності та тінізації 

економіки і пропонують домогтися цього через реалізацію превентивних 

заходів, таких як створення єдиних державних реєстрів інвестиційних проектів 

(насамперед у високотехнологічних галузях), формування інституціонального 

середовища несприйняття девіантної економічної поведінки у реальному 

секторі економіки, розбудова повноцінної інфраструктури детінізації імпорту 

(особливо у галузях, де залежність від імпорту критична). Незаперечно, що 

перешкоджає державному регулюванню імпортозаміщення низька ефективність 

політики детінізації економіки, а особливо це виражено у галузях оптової та 

роздрібної торгівлі, переробній промисловості, сільському господарстві. Тому 

безрезультатно програмувати імпортозаміщувальні заходи, не враховуючи 

тенденції тінізації сфери суспільного життя та економічних відносин. 

Відомо, що функціональність економіки виражається у задоволенні 

споживчого попиту населення, а забезпечення її розвитку – через недопущення 

критичного рівня імпортної залежності та, відповідно, формування 

внутрішнього виробничого середовища, у межах якого виготовляються товари, 

аналогічні імпортним, та представлення їх на споживчому ринку відповідно до 

виникаючих потреб. Тут визначальною є роль торговельної сфери, яка здатна 

об’єднати суб’єктів виробництва та споживачів їхньої продукції, забезпечити 

захист внутрішнього ринку та стимулювати його прогресивний розвиток. 
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Остаточні результати державного регулювання імпортозаміщення залежать від 

тенденцій, які визначаються якістю системного та структурно збалансованого 

розвитку торговельних відносин. 

Вкладення ресурсів у відродження та створення нових виробничих 

комплексів з метою заміни імпортної продукції не матиме необхідної віддачі, 

якщо привабливість реалізації вітчизняних аналогів для торговельних об’єктів 

буде нижчою від імпорту. Важливо, щоб вітчизняна продукція мала вищі 

конкурентні переваги за ціновими та якісними характеристиками, які є одними 

з основних критеріїв присутності та популярності продукції на ринку. 

Низка науковців наголошує на необхідності вироблення стимулюючих 

інструментів продажу в системі внутрішньої торгівлі вітчизняних товарів. Так, 

А. Двігун, Н. Погожа, Н. Ситник, Ю. Шпильова та інші вважають, що 

стимулювання продажу вітчизняних товарів слід реалізовувати за всіма 

функціональними підсистемами торгівлі: фінансово-інвестиційною, техніко-

технологічною, маркетинговою, інноваційною, логістичною, інтелектуально-

кадровою, соціально-психологічною [114, с. 86-90; 325, с. 235-236; 409, с. 420-

423; 485, с. 110-115]. У межах кожної з підсистем пропонується створювати 

фонди підтримки (коопераційні об’єднання) за участі всіх учасників товарно-

грошових відносин, розробляти організаційно-методичні документи, що 

описують перспективні напрями та умови розвитку торговельної діяльності, 

впроваджувати диверсифіковані форми торгівлі та методи забезпечення їх 

функціональності. Відповідно, системна орієнтація суб’єктів торговельної 

діяльності на національні інтереси не лише забезпечує захист виробничого 

сектору, а й стимулює виробників підвищувати конкурентоспроможність 

продукції та збільшувати масштаби задоволення споживчого попиту на 

внутрішньому ринку. 

Ще більш комплексним є підхід у праці за редакцією А. Апопія та 

І. Копича [407, с. 68-70], де представлено розширений склад механізмів 

системного регулювання розвитку та функціонування внутрішньої торгівлі. Це, 

по-перше, економічний механізм, реалізація якого дозволяє вдосконалити 



180 

 

систему оподаткування, підвищити якість страхування ризиків, забезпечити 

демонополізацію ринку, покращити ресурсне забезпечення діяльності 

торговельних об’єктів; по-друге, організаційний механізм, що забезпечує 

розвиток державно-громадського регулювання, спрощення бюрократичних 

процедур у бізнесі, усунення ринкових обмежень; по-третє, правовий механізм, 

що врегульовує процедури надання державних гарантій, інституційно-правові 

відмінності у системі вимог та стандартів, процеси затвердження та реалізації 

бізнес-проектів; по-четверте, соціально-психологічний механізм, який визначає 

розвиток соціальної інфраструктури, якість соціальної відповідальності на 

ринку. Згідно з такими пропущеннями, державну політику імпортозаміщення 

можна розглядати як ефективну за умови використання всіх механізмів, 

вдалого їх поєднання та постійного вдосконалення з урахуванням світового 

досвіду регулювання торговельної діяльності. 

Попри це, розвиток внутрішньої торгівлі має відбуватися структурно 

збалансовано та відповідати сучасним викликам економіки. Так, С. Данило 

зазначає, що сучасні тенденції товарно-грошових відносин зумовлені 

удосконаленням видів та форматів торгівлі, якістю виконання функцій малого 

торговельного підприємництва, інвестиційно-інноваційною активністю 

суб’єктів торговельного бізнесу, ступенем покращання структури зайнятості та 

оплати праці в торгівлі [108, с. 21-22]. Такі характеристики видаються 

визначальними у реалізації державної політики імпортозаміщення, адже 

дозволяють прогнозувати очікування від змін на ринку та формувати найбільш 

ефективний комплекс заходів.  

У праці за редакцією О. Власюка та А. Мокія [432, с. 495-499] наголо-

шується на важливості розроблення моделі внутрішнього споживання, в якій 

поєднуються національні економічні інтереси з інтересами споживачів товарів 

(послуг). При цьому її ефективність залежить від низки чинників, а особливо 

забезпечення цінової стабільності та прогнозованості на товари широкого 

вжитку; збалансованої насиченості ринків вітчизняною продукцією; темпів 

зниження рівня тінізації товарно-грошових відносин; якості «очищення» 
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внутрішнього ринку від товарів з низькими споживчими характеристиками; 

гармонізації регуляторної системи внутрішньої оптової та роздрібної торгівлі. 

Варто вважати такий підхід досить раціональним та вдало модельованим, 

оскільки він визначає важливі характеристики державної політики 

імпортозаміщення, зокрема досягнення збалансованості інтересів економічних 

агентів, оптимальної структури між імпортною та вітчизняною продукцією, 

високої урегульованості грошових потоків, взаємодії різних секторів торгівлі. 

Не завжди товари вітчизняного виробництва спроможні конкурувати з 

імпортними й часто поступаються їм за якістю та ціною, відповідно 

лібералізаційні процедури на внутрішньому ринку варто проводити вибірково, 

зокрема надаючи доступ високотехнологічному, з високою якістю та 

інвестиційною віддачею імпорту. Утім, попри інтенсивність трансформаційних 

процесів на внутрішньому ринку, встановлення пріоритетів державної політики 

імпортозаміщення визначається регіональними та галузевими особливостями, 

що й у підсумку засвідчує ефективність її реалізації у системі забезпечення 

економічної безпеки держави (рис. 2.5). 

Варто зазначити, що низка домінуючих тенденцій імпортозалежності 

регіонального масштабу (відсутність виробництва замкнутого циклу, низький 

рівень освоєння та віддачі капітальних інвестицій, неінноваційно орієнтована 

структура розподілу інвестиційних ресурсів, малоефективне стимулювання 

створення нових виробництв і забезпечення зайнятості, слабкий розвиток 

інституційної інфраструктури місцевого виробництва) призводять до посилення 

загроз економічній безпеці держави. Це визначає актуальність вирішення 

завдань, що дозволить перешкодити подальшому розгортанню негативного 

впливу зовнішньоторговельних відносин на рівні споживчих ринків регіонів, 

зокрема здійснити посилення фінансово-інвестиційної підтримки місцевих та 

вітчизняних товаровиробників, системне стимулювання імпортозамінного 

виробництва, удосконалення та розвиток комерційно-посередницької 

інфраструктури, забезпечення міжрегіональної інтеграції та кооперації 

вітчизняних виробників і суб’єктів торговельно-посередницької сфери. 



182 

 

 

Рис. 2.5. Регіональний аспект державного регулювання імпортозаміщення 

в контексті реалізації завдань забезпечення економічної безпеки держави 
(авторська розробка) 

Державне регулювання 

імпортозаміщення на  

регіональному рівні: 

Завдання забезпечення економічної 

безпеки держави: 

у аспекті збалансованого розвитку 

 підвищення ефективності витрат на 

державну політику в регіональному 

аспекті; 

 удосконалення систем планування 

та розвитку продуктивних сил 

реального сектору економіки; 

 реалізація інвестиційно-

інноваційного потенціалу 

територіальних господарських 

комплексів; 

 збільшення масштабів 

використання потенціалу сільських 

територій у процесах 

імпортозаміщення; 

 налагодження міжрегіональної 

співпраці щодо розвитку 

споживчого ринку та протидії 

імпортозалежності 

у галузевому аспекті 

 

 поліпшення галузевої структури 

імпортозамінного виробництва 

товарів широкого вжитку, 

виробничого призначення та 

енергопродуктів; 

 формування справедливого та 

рівноправного конкурентного 

середовища у сферах виробництва 

й обігу імпортозамінної продукції; 

 проведення системної детінізації 

імпортних потоків товарів у 

базових сегментах внутрішнього 

ринку; 

 забезпечення структурно 

збалансованого розвитку мережі 

об’єктів торгівлі з продажу товарів 

вітчизняного виробництва 

 створення регіональних та місцевих 

фондів фінансово-інвестиційної 

підтримки суб’єктів реального 

сектору економіки; 

 запровадження стимулюючої 

системи оподаткування виробників 

імпортозамінної продукції; 

 розбудова регіональної 

інфраструктури виробництва, 

дистрибуції та транскордонного 

співробітництва; 

 поліпшення бізнес-середовища 

формування та розвитку 

інтегрованих виробничо-

господарських структур; 

 посилення міжрегіональної 

соціально-економічної інтеграції у 

сферах виробництва 

високотехнологічної та продукції з 

високою доданою вартістю; 

 розвиток внутрішньогалузевих 

зв’язків та налагодження ефективної 

міжгалузевої кооперації; 

 удосконалення антимонопольного 

регулювання та підвищення 

концентрації конкурентоспромож-

них виробничо-торговельних 

об’єктів; 

 посилення дієвості законодавчих 

механізмів легалізації та 

недопущення тіньових імпортних 

потоків товарів на внутрішньому 

ринку; 

 формування місткого 

внутрішньорегіонального ринку з 

оптимальною структурою 

пропозицій і продажів вітчизняних 

та імпортних товарів; 

 забезпечення підвищення 

платоспроможного попиту 

населення на продукцію 

вітчизняного виробництва 



183 

 

Позитивний вплив на забезпечення економічної безпеки держави може 

мати вирішення завдань, які виникають під час реалізації державної політики 

імпортозаміщення на галузевому рівні, зокрема шляхом забезпечення розвитку 

внутрішньогалузевих зв’язків та налагодження ефективної міжгалузевої 

кооперації, розвитку конкурентоспроможних виробничо-торговельних об’єктів, 

стримування та легалізації тіньових імпортних потоків, раціоналізації 

структури пропозицій і продажів, споживання товарів, зростання 

платоспроможного попиту населення і його орієнтації на продукцію 

вітчизняного виробництва.  

Очевидно, що головні переваги варто надавати підприємствам галузей, 

які здатні швидко адаптовувати сучасні інноваційні розробки і тим самим 

підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому 

ринку. При цьому позитивний ефект у забезпеченні економічної безпеки 

держави може бути досягнутий за рахунок формування середовища узгодження 

інтересів суб’єктів господарської діяльності та сталого розвитку економіки. 

Таким чином, забезпечення економічної безпеки держави суттєво 

залежить від врегулювання регіональних та галузевих тенденцій у системі 

реалізації політики імпортозаміщення. Це стосується митно-фіскального 

навантаження, інвестиційно-інноваційного співробітництва, використання 

природно-ресурсного потенціалу, розвитку товарно-грошових відносин у 

просторово-територіальних масштабах, а також галузево-секторальної 

структури імпортозамінного виробництва, конкурентного середовища, політики 

детінізації економічних відносин, розвитку ринкової інфраструктури. Водночас 

для підвищення якості проведення структурних та інституційних реформ у 

системі державного регулювання імпортозаміщення на регіонально-галузевому 

рівні варто врахувати світовий досвід та в міру практичного значення 

адаптувати до вітчизняних умов. 
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2.3 Методичні підходи до оцінювання імпортозалежності та 

ефективності державної регіональної політики імпортозаміщення в 

контексті забезпечення економічної безпеки 

 

В економічній літературі сформувався широкий арсенал методичних 

підходів дослідження складних економічних явищ, у т. ч. імпортозалежності. 

Попри це, враховуючи складність економічної категорій, її залежність від 

економічних та інших чинників розвитку суспільства, мета, завдання та 

показники імпортозалежності залежать від характеристик існуючої системи 

державного устрою, а також базуються на методичних підходах, які є 

прийнятними щодо її оцінювання. 

Водночас, економічна наука виробила низку концептуальних моделей 

державного управління як національних, так і регіональних економічних 

систем. Вивчення імпортозаміщення з погляду державного управління ним на 

регіональному рівні об’єктивно доводить існування специфічних рис цієї 

системи. Робоча у цьому напрямі дозволяє уточнити концептуальні засади 

цього поняття та доповнити їх регіональною специфікою. 

Незважаючи на певну новизну теоретико-методологічних основ 

імпортозалежності та державної політики імпортозаміщення, окремі методи їх 

оцінювання стали досить вживаними. Це методи експертної оцінки, аналізу та 

обробки сценаріїв, математичного моделювання, оптимізації, ситуаційного 

моделювання, багатовимірного статистичного аналізу тощо. 

Так, експертними методами при дослідженні імпортозалежності в 

основному оцінюються інтегральні показники стану розвитку внутрішнього 

ринку. Відповідно стає можливим вияснити ризики та загрози безпеці розвитку 

внутрішнього ринку. Йдеться про систему економічних інтересів суб’єктів 

господарської діяльності та населення, яка адаптується до ринкового 

середовища в міру досягнення достатнього їй рівня ефективності. Так, часто 

буває, що суб’єкти торгівлі, населення чи органи державної влади в ході 

державних закупівель більшу перевагу надають імпорту, ніж товарам 
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вітчизняних виробників. Дійсно передумови формування такого 

імпортозалежного стану вдало вдається вияснити експертними методам. Такої 

думки притримуються низка науковців та відмічають, що експертні методи в 

багатьох випадках здатні представити вищу об’єктивність оцінювання 

імпортозалежності, ніж використання окремих відносних показників на основі 

зібраної статистичної інформації [69, с. 18-19; 302, с. 343-348; 416, с. 49-52; 494, 

с. 29-33]. 

У науковій праці [286, с. 22-45] автори відмічають, що роль експертних 

методів посилюється, коли досить складно якісно сформувати статичну базу 

для оцінювання міри проникнення імпорту на внутрішній ринок, а особливо це 

стосується дослідження внутрішньорегіонального та локальних ринків. Варто з 

цим погодитися, адже стан та тенденції імпортозалежності в різних регіонах 

можна оцінювати як з позитивної, так і негативної сторони і, відповідно, 

необхідно постійно враховувати низку показників (рівень споживчих настроїв 

населення, рівень можливостей внутрішніх виробників до потенційного 

покриття споживчого попиту та ін.), що можливо розрахувати лише з 

використанням експертних методів. 

А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Лагутін та ін. притримуються думки, що 

дослідження внутрішнього ринку та залежності його розвитку від імпортних 

поставок товарів варто проводити за допомогою методичні прийоми 

ситуаційного аналізу [79, с. 86-130; 161, с. 177-188; 427, с. 77-101]. Відмічають, 

що імпортозалежність є динамічним явищем і його оцінювання повинно бути 

багатоваріантним, за результатами якого можливо побудувати модель 

концептуальних заходів для вирішення такої проблеми у державі та на інших 

ієрархічних рівнях управління. Безумовно, що головна сутність оцінювання 

повинна полягати у визначенні сфер, де ймовірність настання негативних 

тенденцій є високою. Так, актуальним при оцінюванні імпортозалежності є 

визначення сценаріїв удосконалення організаційно-економічних засад 

функціонування внутрішнього ринку, запобігання недобросовісної конкуренції 
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та монополізму, підвищення конкурентоспроможності внутрішніх виробників 

продукції тощо. 

Такої ж думки притримуються й С. Давиденко, Н. Попадинець, 

К. Пугачевська та вважають, що застосування методу аналізу та обробки 

сценаріїв досить вдало дозволяє встановити факти утримання невиправдано 

високого рівня відкритості економіки за імпортом за якими у майбутньому 

можливо раціонально визначити пріоритети розвитку внутрішнього ринку і 

стимулювання імпортозаміщення. Також наголошують, що при дослідженні 

імпортозалежності на регіональному рівні сценарний підхід доцільно 

поєднувати із іншими методами (експертними, статистичного аналізу та ін.) 

[105, с. 110-115; 106, с. 94-100; 331, с. 176-180; 371, с. 29-36]. 

Прихильники точних розрахунків при оцінюванні внутрішньо-

регіональних тенденції розвитку ринкових відносин та міри проникнення 

товарів (послуг) імпорту, зокрема Я. Жаліло та А. Сухоруков, вважають за 

необхідне використовувати метод математичного моделювання. Наголошують, 

що результати такого методу можуть слугувати базовою основою при 

приведенні дослідження стану та тенденцій імпортозалежності за будь-яким 

підходом [144, с. 103-110; 341, с. 9-47; 438, с. 24-32]. Дійсно, математичне 

моделювання дозволяє уточнювати і конкретизувати експертні висловлювання 

щодо розвитку внутрішнього ринку, створювати нові варіанти сценаріїв у 

межах передбачуваної моделі імпортозалежності, побудувати ефективну 

систему підтримки та прийняття рішень, що сприяє розв’язанню багатьох задач 

реалізації державної політики імпортозаміщення. 

Відомо, що вирішення проблем імпортозалежності є тривалим процесом і 

тому актуальним є використання методів завдяки яким вдається об’єктивно 

сформувати висновки про стан внутрішньо ринку, перспективи його безпечного 

розвитку тощо. Тут важливо встановити граничні значення показників за якими 

стає можливо роботи певні оцінки. Йдеться про використання методу 

оптимізації. Так, В. Точилін, Л. Шинкарук та ін. стверджують, що вибір та 

кількість показників оцінювання імпортозалежності часто мають несистемний 
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характер і це перешкоджає отриманню достовірних результатів [306, с. 92-99; 

387, с. 320-401; 431, с. 205-234]. З цим варто погодитися, адже імпортозалеж-

ність є досить складним явищем в економіці і поєднує як негативні, так і 

позитивні аспекти розвитку. Саме групування окремих критеріїв, визначення їх 

граничних значень здатне вдало методично провести оцінювання, а особливо це 

важливо в умовах високої розбіжності територій у розвитку виробничого 

потенціалу, використанні сировинних ресурсів, реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів. 

Досвід економічно розвинених держав підтверджує, що залежність від 

імпортних товарів може мати тимчасовий характер. Держава в міру ефективної 

політики імпортозаміщення може успішно налагодити внутрішнє виробництво 

необхідної для ринку продукції та перетворитися на країну-експортера. Тому в 

ході оцінювання імпортозалежності варто основу увагу концентрувати на 

генеральних чинниках, що спричинили такий стан національного господарства 

та відносно них досліджувати тенденції на внутрішньому ринку. Відмітимо, що 

обставини імпортозалежності можуть змінюватися в міру глобальних 

тенденцій, а також згідно просторово-територіальних особливостей економіки. 

Це ще більше посилює практичне значення застосування методики, яка 

базується на представленні окремих ситуацій (в часі, просторі, галузі).  

Так, у науковій праці [453, с. 556-634] автори доводять, що використання 

методу ситуаційного моделювання вдало пояснює складні, нелінійні залежності 

та вирішення проблем розмірності. Саме такі ознаки характерні стану та 

тенденціям імпортозалежності і, відповідно, потребують аналітичного 

дослідження та точного прогнозування. Варто виділити актуальність ситуацій 

щодо посилення торговельно-економічних зв’язків між виробництвом та 

споживанням, забезпечення належного контролю якості та безпечності товарів 

на внутрішньому ринку, побудови національної інноваційної економічної 

системи тощо. Це сфери, за якими стає зрозумілим рівень досяжності 

абсолютного рівня заміщення імпорту і, навпаки, відсутність позитивних змін у 

них свідчитиме про зростання імпортозалежності. 
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Низка науковців є прихильниками застосування багатовимірного 

статистичного аналізу при оцінюванні імпортозалежності, який на їхню думку 

позбавлений жодних суб’єктивних ознак та здатний достовірно визначити 

тенденції її посилення. Так, Н. Ковтун, В. Михайлов та ін. наголошують на 

нормативному затвердженні процедур інформаційного забезпечення статичного 

аналізу, яке убезпечує від різних та неточних трактувань окремих аспектів 

імпортозалежності [94, с. 90-93; 189, с. 26-30; 215, с. 37-39; 280, с. 21-23]. 

Дійсно, можливість використання сформованих у єдиному форматі 

інформаційних даних є суттєвою перевагою методу, але в міру складності 

накопичення та відсутності методики акумулювання інформації значна 

кількість чинників імпортозалежності не враховується при її оцінювання і, в 

підсумку, отримані результати піддаються сумніву. Зокрема, досить складно 

проаналізувати тенденції внутрішнього ринку враховуючи однотипні події на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, що обумовлюється 

застосуванням різних підходів до накопичення та обробітку статистичної 

інформації. На субрегіональному рівні дослідження проблеми 

імпортозалежності способом статистичного аналізу не дозволяє об’єктивно та в 

повному обсязі висвітлити причини її виникнення, адже більшість видів 

інформації не ведеться місцевими підприємствами та органами 

самоврядування. 

В економічній літературі не існує єдиного підходу до визначення 

узагальнюючого рівня імпортозалежності, оскільки явища та тенденції, які її 

визначають, досить різноманітні, а їх вагомість в галузевому чи просторово-

територіальному масштабі різна. Відповідно використовується різноманітна 

кількість показників за результатами розрахунків яких формуються висновки 

про рівень імпортозалежності. Так, А. Голікова та О. Довгаль пропонують 

розділяти відповідні показники на такі групи: 1) абсолютні (обсяг імпорту, 

експорту, зовнішньоторговельний обіг, у т.ч. з урахуванням вартості 

транзитних товарів, фізичний обсяг зовнішньоторговельних операцій); 

2) результуючі (сальдо торговельного балансу, балансу послуг, балансу 
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поточних операцій, індекс покриття експортом імпорту, індекс концентрації 

експорту (індекс Хіршмана), індекс «умови торгівлі», частка імпорту у 

внутрішньому споживанні, індекс чистої торгівлі); 3) структурні (часткові 

показники структуризації зовнішньоторговельного потоку відносно 

походження, призначення, ступеня обробки; індекс географічної концентрації 

імпорту); 4) інтенсивного характеру (обсяг імпорту на душу населення, 

імпортна квота, зовнішньоторговельна квота, рівень інтенсивності 

внутрішньогалузевої торгівлі); 5) ефективності (рівень зіставлення економії 

витрат у результаті імпорту та національних витрат на експорт, рівень 

ефективної ефективності імпорту, сума економічного ефекту імпорту); 

6) динаміки (темпи зростання та приросту імпорту (у вартісному та 

натуральному значення), зовнішньоторговельного обігу); 7) зіставлення 

(порівняння розглянутих вище показників з аналогічними показниками іншої 

країни (регіону) [281, с. 80-90]. Варто відмітити у такому підході широту 

операцій оцінювання та їх можливості детального вивчення стану і тенденцій 

імпортозалежності. Втім за окремими показниками не можливо достовірно 

провести відповідне дослідження і їх використання є недоцільним. Йдеться про 

абсолютні показники, значення яких фіксують лише факт насичення 

внутрішнього ринку імпортною продукцією, чого недостатньо для формування 

висновків про зовнішньоторговельну залежність. Також суперечливо в 

більшості розрахунках використовувати величину експорту, яка в основному 

засвідчує виробничий потенціал держави чи регіону на міжнародному рівні та 

не враховує внутрішньоекономічні аспекти розвитку ринкових відносин.  

Варто відмітити високу раціональність вибору показників для оцінювання 

імпортозалежності Д. Венцковським, який водночас через результати їх 

розрахунків представляє набір стратегічних орієнтирів і практичних 

рекомендацій щодо державної політики забезпечення національних інтересів. 

Зокрема, науковець в ході дослідження пропонує розраховувати такі показники 

як рівень відкритості економіки (імпортна квота), рівень покриття імпортом 

потреб внутрішнього ринку, частка національних виробників на внутрішньому 
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ринку, рівень потенційного покриття національними виробниками потреб 

внутрішнього ринку, частка внутрішнього ринку в реалізації національних 

виробників, частка експорту в реалізації національних виробників [71, с. 34-37]. 

При цьому, їх можливо використовувати й при дослідженні просторово-

територіальних аспектів імпортозалежності, адже для проведення 

розрахункових операцій інформаційної бази, яка акомульовується в регіонах, 

повністю достатньо. 

Більшість науковців притримуються думки, що вибір показників у 

дослідженні стану імпортозалежності та її впливу на розвиток внутрішнього 

ринку повинен бути обґрунтований стосовно забезпечення 

зовнішньоекономічної безпеки, а саме відповідності зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів бізнесу національним економічним інтересам. Так, у 

науковій праці [462, с. 84-90] пропонується розраховувати такі показники як 

коефіцієнт відкритості економіки (індекс зовнішньоторговельної квоти), 

імпортна квота (частка імпорту у ВВП), коефіцієнт покриття експортом 

імпорту, частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні. Варто відмітити, 

що авторами до кожного із показників обґрунтовано граничні значення, а це 

суттєво посилює якість аналітичних припущень щодо майбутніх тенденцій на 

ринку. Розглядаємо таку сукупність показників як оптимальну, за якою 

об’єктивно можна представити характеристику темпу розвитку внутрішнього 

ринку, у т. ч. на регіональному рівні та міри проникнення товарів (послуг) 

імпорту. 

Відомо, що для забезпечення достатньої ефективності аналітичні 

операцій повинні бути приведені у єдину систему, у якій вибір та розподіл 

показників відбувається в міру послідовного вивчення проблеми та 

представлення практичних рекомендації до її вирішення. Тому важливу роль 

при оцінюванні імпортозалежності та ефективності державної регіональної 

політики імпортозаміщення варто відвести обґрунтуванню методичної 

послідовності цього процесу, включно з розумінням того результату, зокрема в 

структурному вимірі, якого планується досягти (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Методична послідовність оцінювання імпортозалежності та 

ефективності державної регіональної політики імпортозаміщення 
(авторська розробка) 

 

Так, на перших етапах доцільно вивчити загальні тенденції внутрішнього 

ринку регіону, зокрема обсяги та динаміку розвитку роздрібної і оптової 

торгівлі, у т. ч. на одиницю населення, об’єкта торгівлі та його торговельної 

площі. Також важливо порівняти тенденції обсягів продажу вітчизняних та 

імпортних товарів (послуг) враховуючи товарну структуру, канали розподілу і 

формування систем товароруху. 

Втім головні аналітичні операції будуть здійснюватися на наступних 

етапах. Зокрема, варто провести аналіз та ідентифікувати можливості і 

Загальна характеристика і темпу розвитку внутрішнього ринку регіону та 

міри проникнення товарів (послуг) імпорту 

Аналіз стану розвитку внутрішнього 

виробництва, формування і використання 

експортного потенціалу 

Ідентифікація переваг і 

недоліків державної 

регіональної політики 

імпортозаміщення 

Характеристика стану економічної безпеки 

розвитку внутрішнього ринку, його місткості 

та її динаміки, ідентифікація міри 

проникнення імпорту на внутрішній ринок та 

в його ключові сегменти 

Узагальнення сильних та 

слабких сторін, можли-

востей та загроз державної 

регіональної політики 

імпортозаміщення 

Компаративний аналіз стану та тенденцій зміни таких системних 

макроекономічних показників як виробництво, експорт, споживання, імпорт 

Здійснення інтегрального оцінювання міри імпортозалежності 

Оцінювання ефективності державної регіональної політики  

імпортозаміщення та порівняння його результатів з рівнем і тенденціями  

імпортозалежності 

Формування висновків і обґрунтування рекомендацій щодо підвищення 

ефективності державної регіональної політики імпортозаміщення 
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потенціал розвитку внутрішнього виробництва, включаючи дослідження 

позицій місцевих виробників щодо виготовлення продукції імпортозаміщення. 

Не менш важливо оцінити рівень сформованості та використання експортного 

потенціалу з огляду на базові характеристики реального сектору економіки 

регіону. Все це дозволить вивчити переваги і недоліки державної регіональної 

політики імпортозаміщення, які варто розглядати стосовно якості 

стимулювання виробництва кінцевої продукції, спроможності місцевих 

товаровиробників створювати й використовувати високотехнологічні 

інноваційні досягнення тощо. Відповідно органам регіональної влади вдасться 

обґрунтовано встановити пріоритетні напрями розвитку внутрішнього 

виробництва продукції поглибленої переробки, інституціональних реформ для 

розбудови мережі об’єктів інноваційної інфраструктури, реалізації 

інвестиційних проектів виробництва інноваційної продукції. 

На наступному етапі слід провести оцінювання безпеки розвитку 

внутрішнього ринку, його місткості та її динаміки, а також ідентифікувати міру 

проникнення імпорту на внутрішній ринок та в його ключові сегменти. Тут 

основну уваги слід приділити дослідженню головних структурних 

характеристик функціонування внутрішнього ринку, міри проникнення 

інновацій та інноваційного розвитку в рамках стадій суспільного відтворення 

ринку, якості сформованого конкурентного та регуляторного середовища, рівня 

диференціації розвитку сегментів внутрішнього ринку, їх інфраструктури та 

ресурсного забезпечення. Таким чином вдасться вияснити передумови, які б 

стимулювали зменшення залежності внутрішнього ринку від імпорту товарів і 

послуг. Також результати розрахунків дозволять регіональним державним 

органам влади раціонально підійти до розроблення та реалізації заходів щодо 

зміцнення конкурентоспроможності та зростання попиту на товари (роботи, 

послуги) місцевого і вітчизняного виробництва, нарощування виробничих 

потужностей та підвищення інноваційності бізнес-операцій.  

Більш загальні висновки можна буде сформувати й щодо сильних та 

слабких сторін, можливостей та загроз державної регіональної політики 
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імпортозаміщення. Тут важливо для органів регіональної влади вияснити рівень 

сформованості організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього 

ринку, чинники розбудови оптово-логістичної та роздрібної мереж із 

спеціалізацією на місцеві і вітчизняні товари, власні можливості щодо 

стимулювання технологічного імпорту, майбутні загрози у разі ускладнення 

доступу місцевих товаровиробників до ринків, господарських ресурсів і прав 

діяльності. 

Втім остаточні висновки про стан та тенденції проникнення імпорту на 

внутрішньорегінальний ринок варто формувати після встановлення логічних 

закономірностей, які вплинули на сфери виробництва, споживання, 

ефективність використання експортного потенціалу тощо. Йдеться про 

проведення компаративного аналізу, який стосуватиметься порівняння: якісних 

характеристик постачання, продажу та споживання товарів (послуг) імпортного 

і вітчизняного виробництва; вітчизняних та іноземних виробничих і збутових, 

наявних і використовуваних потужностей. У результаті таких аналітичних дій 

вдасться точно визначити перелік структурних та інституціональних реформ, 

які необхідно буде реалізувати на кожній із фаз суспільного відтворення. 

Відомо, що процеси насичення внутрішнього ринку імпортними товарами 

є досить динамічними і провести раціонально та точно аналіз чинників їх 

виникнення складно. Відповідно під час аналізу показників дуже рідко 

користуються тільки одним технічним прийомом. Відтак, для досягнення 

кінцевої мети аналізу доцільно застосувати комбінацію різних прийомів, а саме 

мультиплікативну (інтегральну) методику. Тут варто відмітимо низку переваг 

при використанні інтегрального підходу до оцінювання імпортозалежності, а 

саме: забезпечення цілісного уявлення про рівень (саме як міру, а не стан) 

імпортозалежності та визначення ступеню впливу кожного із критеріїв на 

відновлення позицій і становлення конкурентоспроможного вітчизняного 

виробництва; синтез різних за суттю якісних і кількісних показників, що 

дозволяє достовірно порівняти ступені покриття потреб внутрішнього ринку 

вітчизняними виробниками та імпортерами; комплексне та системне 
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представлення управлінських рішень з покращення компонент конкурентного 

стану і потенціалу вітчизняних товаровиробників. 

На кожному із етапів оцінювання імпортозалежності вкрай важливо 

раціонально обрати методичні підходи, за якими вдасться в повній мірі 

представити необхідні характеристики дослідження. Вважаємо, що наявні в 

економічній літературі методичні підходи до оцінювання імпортозалежності 

варто розділити стосовно висвітлення зовнішньоекономічної безпеки держави, 

стану та сальдо зовнішньоекономічної діяльності, міри проникнення імпорту на 

внутрішній ринок, синтезу множини якісних характеристик імпортозалежності 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика методичних підходів до оцінювання імпортозалежності 
(авторська розробка) 

Підходи Коротка характеристика Система показників 

В рамках оцінювання 

зовнішньоекономічної 

безпеки держави 

Характеризує місткість імпорту в 

експортному потенціалі та ВВП 

держави, динаміку його 

нарощування порівняно з темпами 

зростання економіки 

 коефіцієнт покриття 
експортом імпорту; 

 імпортна квота (рівень 
відкритості економіки); 

 коефіцієнт випередження 

ВВП над імпортом 

В рамках оцінювання 

стану та сальдо 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

Характеризує частку імпорту в 

перевищені внутрішнього 

виробництва (на внутрішній та 

зовнішні ринки) над імпортом 

 частка імпорту у 
внутрішньому споживанні 

держави; 

 зовнішньоторговельна 

квота; 

 індекс чистої торгівлі 

В рамках оцінювання 

міри проникнення 

імпорту на 

внутрішній ринок 

Диференційовано представляє 

рівень імпортозалежності за 

роздрібним і оптовим 

товарооборотом, товарними 

групами та окремими товарами і 

послугами, країнами-партнерами, 

групами населення 

 частки товарів, 

виготовлених на території 

держави, у роздрібному та 

оптовому товарообороті; 

 частка країни-партнера 

(товару) в загальному обсязі 

імпорту; 

 імпорт на душу населення 

В рамках інтегрального 

оцінювання 

Характеризує обсяги внутрішнього 

виробництва і споживання, 

експорту, імпорту, 

зовнішньоекономічної діяльності з 

використанням сучасних підходів 

до економіко-математичного 

моделювання безпеки 

 інтегральний коефіцієнт 

імпортозалежності та 

часткові коефіцієнти в 

регіональному, 

секторальному та галузевому 

аспектах 
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Водночас, більш ширші характеристики методичних підходів до 

оцінювання імпортозалежності наведено у дод. В табл. В.2. Так, в рамках 

оцінювання зовнішньоекономічної безпеки держави доцільно використовувати 

методичні підходи, що базуються на використанні коефіцієнтів покриття 

експортом імпорту, відкритості економіки та випередження ВВП над імпортом. 

Тут варто виділити як переваги так і недоліки кожного із підходів. Зокрема, 

використовуючи коефіцієнт покриття експортом імпорту стає можливо 

раціонально співставити і оцінити експортний потенціал та імпортозалежність. 

Відповідно висвітлюється рівень цінового паритету вітчизняної продукції в 

зовнішньоторговельному обміні та на внутрішньому ринку, а також ступінь 

зацікавленості національних виробників задовольняти внутрішній попит. Однак 

таке відображення співвідношення імпорту в експортному потенціалі держави 

не дозволяє охарактеризувати загальну місткість імпорту у внутрішнього ринку 

та ВВП і унеможливлює детальний аналіз імпортозалежності за оптовим та 

роздрібним товарооборотом, а також конкретними товарами (послугами). 

Натомість частину імпорту у ВВП характеризує методика оцінювання на 

основі імпортної квоти (рівня відкритості економіки). Завдяки таким 

розрахунками відображається міра проникнення імпорту в загальний обсяг 

національного господарства. Відповідно за такими характеристиками вдається 

виявити ступінь залежності суб’єктів господарської діяльності від імпортних 

товарів (робіт, послуг). Однак, методичний підхід не характеризує рівень 

проникнення імпорту у внутрішнє споживання та не дозволяє співставити 

обсяги імпорту з обсягами внутрішнього виробництва та експорту. Тому можна 

лише припускати про недостатню забезпеченість реалізації експортного 

потенціалу при утриманні високого рівня відкритості за імпортом. 

Також важливо дослідити динамічні тенденції імпортозалежності. Тут 

доцільно використати коефіцієнт випередження ВВП над імпортом, що 

відображатиме результати порівняння динаміки нарощування імпорту з 

темпами економічного зростання держави. Відтак, показується ступінь 

потенційного покриття національними виробниками потреб внутрішнього 
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ринку та ймовірність настання принципових змін стосовно його розподілі. 

Попри це, що методичний підхід вдало засвідчує динаміку розвитку насичення 

внутрішнього ринку продукцією (послугами) імпорту, але це не дозволяє 

повністю показати міру сформованої критичної ситуації, зокрема відносно 

галузевої (товарної) структури економіки. 

В рамках оцінювання стану та сальдо зовнішньоекономічної діяльності 

доречно розрахувати частку імпорту у внутрішньому споживанні держави. У 

результаті таких розрахунків стає можливо охарактеризувати частку імпорту в 

перевищені внутрішнього виробництва (на внутрішній та зовнішні ринки) над 

імпортом. Відповідно вдається зробити адекватні висновки стосовно чинників, 

які можуть сприяти активізації споживання на внутрішньому ринку. Йдеться 

про стан та ступінь девальваційної прийнятності споживчих настроїв 

населення, рівень подолання інфляційного навантаження на економіку, темпи 

лібералізації умов зовнішньої торгівлі та відновлення платоспроможного 

попиту. Перевагою методичного підходу є те, що він вдало враховує як міру 

проникнення імпорту, так і наявні вітчизняні виробничі потужності та 

експортний потенціал. Однак, за умови високої експортної зорієнтованості 

суб’єктів реального сектора економіки підхід не дозволятиме адекватно 

дослідити імпортну залежність, зокрема показуватиме її низький рівень при 

повному переважанні продукції (послуг) імпорту на внутрішньому ринку. 

Відмітимо важливість аналізу частки товарів, виготовлених на території 

держави, у роздрібному та оптовому товарообороті. Завдяки таким розрахункам 

можливо достовірно дослідити міру проникнення імпорту на внутрішній ринок, 

а саме диференційовано показати рівень імпортозалежності за роздрібним і 

оптовим товарооборотом, товарними групами та окремими товарами і 

послугами. Відповідно отримані результати дозволять безпосередньо 

відобразити рівень придбання (споживання) товарів (послуг) на внутрішньому 

ринку. Також за значеннями показників стане зрозумілою необхідність 

реалізації заходів щодо стимулювання обсягів попиту та купівельної 

спроможності населення. Йдеться про необхідність перегляду та створення 
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якісної системи базових державних соціальних стандартів і гарантій 

(прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, соціальних виплат), розбудови механізму та 

збільшення обсягів споживчого кредитування, досягнення низького рівня 

інфляції та стабільності обмінного курсу національної валюти. Але за такого 

методичного підходу не вдається достовірно вияснити обсяги вітчизняного 

виробництва та експорту товарів, міру проникнення імпорту до ВВП, темпи 

зміни рівня імпортозалежності. 

Відомо, що використання лише наявної статистичної кількісної 

інформації для оцінювання імпортозалежності є недостатнім і тому необхідно 

вдаватися до процедури синтезу множини її якісних характеристик (критеріїв). 

Відповідно підтверджується актуальність розрахунку інтегрального коефіцієнта 

імпортозалежності, який відбувається на основі окремих показників, що 

характеризують обсяги внутрішнього виробництва, експорту, імпорту, 

внутрішнього споживання, зовнішньоекономічної діяльності з використанням 

сучасних підходів до економіко-математичного моделювання безпеки. Таким 

чином вдається надати комплексну характеристику проблеми 

імпортозалежності та визначитися із переліком пріоритетних структурних  

заходів щодо покращення функціонування внутрішнього ринку. Йдеться про 

заходи, що дозволяють: збалансувати обсяги товарної пропозиції з-поміж 

виробничого, оптового секторів та роздрібного споживання; розширити 

масштаби споживчого та інвестиційного попиту; підвищити ефективність 

товарного виробництва в межах традиційних видів продукції; збільшити обсяги 

споживання товарів і послуг домогосподарствами; вдосконалити розподіл 

доходів між резидентами внутрішнього ринку; інституційно врегулювати 

вартість активів торговельних мереж з-поміж вітчизняних та іноземних 

власників. Втім поєднання різнохарактерних показників і коефіцієнтів здане 

спричини певну недовіру до результатів інтегрального оцінювання, а також 

згідно них досить складно сформувати висновки щодо галузево-секторального 

та асортиментно-номенклатурного стану імпортозалежності. 
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В контексті визначення ступеня забезпечення економічної безпеки поряд 

з дослідженням імпортозалежності варто оцінити рівень ефективності 

державної регіональної політики імпортозаміщення та порівняти отримані 

результати. У підсумку вдасться встановити усю сукупність передумов, які 

чинять вплив на систему державного регулювання внутрішньорегіонального та 

локальних ринків.  

Відмітимо, що в науковій літературі ефективність найчастіше 

розглядається як: вираження раціональних способів досягнення поставлених 

завдань [156, с. 122]; стан розподілу ресурсів, при якому будь-який їх 

перерозподіл не дозволяє забезпечити додаткові вигоди [375, с. 14]; 

співвідношення між результатами і витратами, які були здійсненні для 

досягнення цих результатів [489, с. 615]; здатність досягти кращих результатів 

при незмінних витратах ресурсів або тих же результатів при менших витратах 

[5, с. 7]; складна категорія, що характеризує результативність роботи [212, с. 

20-22]. 

Але, зауважимо, що всі ці ознаки ефективності, будучи справедливими та 

доречними, характерні для різних економічних явищ і процесів, сфер 

управління, видів та секторів господарської діяльності тощо. Так, визначення 

ефективності державної політики доцільно поєднати з такими 

характеристиками: досягнення збалансованості взаємопов’язаних, послідовних 

управлінських рішень державних інституцій, які об’єднані єдиною метою, 

об’єктом і принципами діяльності [465, с. 77]; сукупність раціонально обраних 

цілей та завдань, які здатні успішно реалізувати органи державної влади, і 

засобів, що використовуються при цьому [17, с. 57]; реалізація державними 

адміністраціями протекціоністських заходів задля забезпечення розвитку 

національного господарства чи його окремих сфер [116, с. 4]; оперативна 

реакція органів державної влади на реальні соціально-економічні потреби чи 

проблеми [499, с. 5]; рівень дієздатності системи державного управління при 

виникненні певних чи сукупності взаємнопов’язаних проблем [317, с. 22].  
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Втім державна політика реалізується в різних сферах економіки і, 

відповідно, розглядати її рівень ефективності варто враховуючи їх особливості. 

Це стосується й оцінювання ефективності державної регіональної політики 

імпортозаміщення, рівень якої визначатиметься обсягами отриманого ефекту 

від реалізації державними інституціями імпортозаміщуючих заходів та 

витратами для його забезпечення. Так, до підтверджень позитивних змін 

аналізованої політики, які вдається досягнути через прямий регуляторний 

вплив, доцільно віднести збільшення обсягів внутрішньорегіонального 

виробництва, інвестицій у розвиток імпортозамінного виробництва, поступлень 

до місцевих бюджетів, а також покращення зайнятості і доходів місцевого 

населення. Для визначення обсягу витрат державної регіональної політики 

імпортозаміщення необхідно буде дослідити діяльність центральних, 

регіональних та місцевих органів влади, суб’єктів бізнесу та суспільно-

громадського середовища. 

Таким чином головним критерієм ефективності політики в аналізованій 

сфері є зниження рівня витрат державних органів всіх рівнів ієрархії 

управління, суб’єктів господарської діяльності і громадянського суспільства у 

загальному обсязі доходів, утворених від функціонування і розвитку 

імпортозамінних виробництв: 

SPBERLCA

LBEWDIIR

CCCC

IEIP




PIESR ,     (2.1) 

де ESRPI – коефіцієнт ефективності державної регіональної політики 

імпортозаміщення; PIR – приріст обсягів внутрішньорегіонального виробництва 

обумовлений засобами імпортозаміщення, грн; IDI – збільшення обсягів 

інвестицій у розвиток імпортозамінного виробництва, грн; EEW – оцінений 

економічний ефект від зростання зайнятості і оплати праці, грн; ILB – приріст 

поступлень до місцевих бюджетів, грн; CCA – витрати центральних органів 

влади на реалізацію політики імпортозаміщення, грн; CRL – витрати 

регіональних та місцевих органів влади на реалізацію політики 

імпортозаміщення; CBE – витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з 
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заходами конкуренції з імпортними товарами (послугами), грн; CSP – витрати 

суспільно-громадського середовища, пов’язані із заходами у сфері 

імпортозаміщення, грн. 

Такий підбір розрахунків дозволяє вдало оцінити тенденції у системі 

відновлення позицій та становлення конкурентоспроможного вітчизняного 

виробництва. У підсумку вдасться раціонально сформувати набір рекомендацій 

щодо підвищення ефективності державної регіональної політики 

імпортозаміщення. Водночас, для проведення розрахункових операцій 

вимагається сформувати досить об’ємну інформаційну базу. Тому в регіонах 

повинен запровадитися постійний, системний та комплексний моніторинг стану 

та розвитку внутрішнього ринку і його імпортозалежності, а також необхідно 

сформувати належне інформаційне поде для глибокого аналізу передумов 

реалізації імпортозахисних заходів. 

Проведений аналіз методичного забезпечення дослідження стану, 

тенденцій імпортозалежності та ефективності державної регіональної політики 

імпортозаміщення в контексті забезпечення економічної безпеки виявив 

існування широкого спектра методичних розробок, пов’язаних із формуванням 

комплексу моделей та підходів їх оцінювання. Використання зазначених 

методичних підходів та інструментарію дослідження дозволяє гарантовано 

надати аналізованим процесам комплексного та збалансованого характеру, що в 

сукупності вдасться отримати достовірні результати та на їх основні 

сформувати адекватні висновки і рекомендації. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. В міру насичення внутрішньорегіонального та локальних ринків 

імпортними товарами послідовно наростає рівень ризиків та загроз 

дестабілізації системи економічної безпеки регіону, які переростають у 

проблеми трансформації суспільного відтворення, нестабільності капіталу та 

інвестицій, деформації факторних конкурентних переваг місцевих підприємств, 
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порушення функцій державної політики забезпечення економічної безпеки 

ринку, модифікації внутрішньорегіональної системи споживання, змін у 

стабільності та ефективності ринків, бізнес-середовищі, системі традиційної 

структури економічної безпеки регіону. Загрози економічній безпеці регіону 

системного характеру, що мають критично негативний вплив на економічну 

безпеку, формуються за напрямами дестабілізації внутрішнього ринку, 

деформації системи суспільного відтворення, девіантних процесів у системі 

бізнес-середовища, пригнічення факторних конкурентних переваг, «втечі» 

капіталу. Кваліфікаційними ознаками функціонально-структурних загроз 

визначено напрями послаблення економічної безпеки регіону, структурних 

дисбалансів в економіці, пригнічення реалізації базових функцій ринку, 

ускладнення реалізації функцій державної політики забезпечення економічної 

безпеки розвитку внутрішнього ринку, структурних змін внутрішньо-

регіональної системи споживання. Водночас, нездатність органів регіональної 

влади невілювати загрози призводить до посилення негативних 

макроекономічних тенденцій, порушень у структурно-функціональних сферах 

системи національного господарства, а також чинить прямий негативний вплив 

на складові економічної безпеки держави. 

2. Мінімізації ризиків та загроз економічній безпеці держави в процесі 

посилення імпортозалежності потрібно протеставити ефективні заходи 

державної політики, що з однієї сторони забезпечують збалансований 

територіальний розвиток, а з іншої – покращення політики імпортозаміщення у 

галузевому аспекті. За такого підходу реалізуються завдання: створення 

регіональних (місцевих) фондів фінансово-інвестиційної підтримки та 

запровадження стимулюючої системи оподаткування виробників 

імпортозамінної продукції; розбудова регіональної інфраструктури та 

поліпшення бізнес-середовища формування і розвитку інтегрованих 

виробничо-господарських структур; посилення міжрегіональної соціально-

економічної інтеграції та налагодження ефективної внутрішньогалузевої і 

міжгалузевої кооперації; формування місткого внутрішньорегіонального ринку 
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з оптимальною структурою пропозицій і продажів вітчизняних та імпортних 

товарів; забезпечення підвищення платоспроможного попиту населення на 

продукцію вітчизняного виробництва. 

3. Існує достатня кількість методичних підходів до оцінювання 

імпортозалежності та ефективності державної політики імпортозаміщення. В 

переважній мірі використовуються коефіцієнти покриття експортом імпорту, 

імпортної квоти, випередження ВВП над імпортом та інші. Їх врахування та 

об’єднання доцільно вважати основою аналізу та формування інформаційно-

аналітичної бази в сфері державної політики імпортозаміщення. Разом з тим, 

подальший розвиток методики оцінювання в аналізованій сфері передбачає 

формування висновків не лише відносно імпортозалежності економіки та її 

регіональних господарських комплексів, а й ефективності і витратомісткості 

державної політики в цій сфері, чому слугуватиме використання методики, 

коефіцієнт ефективності якої відображає порівняння позитивного ефекту від 

приросту обсягів внутрішньорегіонального виробництва, збільшення обсягів 

інвестицій у розвиток імпортозамінного виробництва, зростання зайнятості і 

оплати праці, приросту поступлень до місцевих бюджетів до витрат понесених 

центральними, регіональними та місцевими органами влади, суб’єктами 

господарювання, суспільно-громадськими організаціями на реалізацію 

заходами у сфері імпортозаміщення. 

Основні положення та результати обґрунтування методології оцінювання 

загроз імпортозалежності та ефективності реалізації державної політики 

імпортозаміщення на регіональному рівні висвітлено автором у наукових 

працях [54; 58; 133, 229, 246, 249, 253, 254, 259, 528]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ НА СТАН 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ 

 

3.1 Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності як 

передумова формування державної політики імпортозаміщення 

 

Для забезпечення розвитку економіки та досягнення необхідного рівня 

економічної безпеки держави повинні існувати певні передумови, що 

дозволяють реалізувати ці завдання і зберегти їх позитивну динаміку. 

Очевидно, це передбачає належну ефективність використання природно-

сировинних ресурсів, формування здорового конкурентного середовища, 

високої інвестиційної привабливості та інноваційності виробництва, 

покращання соціальної захищеності громадян тощо, розвиток народно-

господарського комплексу з раціональним співвідношенням між усіма сферами 

суспільного відтворення: виробництвом, розподілом, обміном та споживанням.  

Економіки, які не прогресують, об’єктивно не спроможні зберігати 

стабільність і стійкість, адже досягати оптимальних співвідношень у сферах 

виробництва та споживання товарів (послуг) досить складно в міру швидкого 

технологічного розвитку світового господарства. За таких обставин 

проявляється їх зовнішня залежність від окремих груп товарів (послуг), 

технологічних розробок, енергетичних ресурсів тощо. При цьому така 

тенденція пришвидшується, коли структурні зміни та інституціональні реформи 

в економіці є малодієвими, несистемними, дисбалансованими та не мають 

комплексного впливу. 

Так, для економіки України імпортозалежність є сучасною яскраво 

вираженою характеристикою її стану, яка проявилася одразу після набуття 

незалежності та утвердження принципів ринкових відносин. Негативно, що з 

кожним роком ситуація все більше погіршується, а особливо в тих галузях, в 
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яких, здавалося б, існують усі передумови для внутрішнього виробництва 

продукції, аналогічної імпорту.  

В Україні сформувалася ситуація, коли потоки імпортних товарів без 

жодних перешкод і протидій потрапляють на внутрішній ринок і цьому 

сприяють як низька якість організації та неефективне використання виробничих 

потужностей, так і розширення місткості внутрішнього ринку, розвиток 

ринкової інфраструктури, зростання доходів громадян. Більше того, зростання 

імпортозалежності посилюється загостренням військово-політичної ситуації 

всередині держави, скороченням прямого іноземного інвестування, тінізацією 

бізнес-середовища, деформацією споживчих потреб населення тощо. Варто 

згадати і про високу енергоємність виробничих процесів, зношений стан 

основних засобів, занепад галузевої науки, неефективне використання 

бюджетних коштів, які скеровують на підтримку секторів економіки. 

Такі тенденції зумовили різке зниження частки товарів, виготовлених на 

території України, у структурі роздрібного товарообороту. Якщо у 2005 р. 

показник становив 70,5 %, то за понад десять років зменшився майже ніж на 

15,0 в.п. і його значення у 2016 р. становило 55,8 % (рис. 3.1). Очевидно, що 

такі зміни негативно позначаються на економічній безпеці держави, яка не 

здатна наситити внутрішній ринок вітчизняними товарами і, таким чином, 

забезпечити достатній рівень функціональності внутрішньогосподарського 

виробничого комплексу. Більше того, порушуються соціально-економічні 

норми життя населення, яке, з одного боку, не може кардинально змінити 

ситуацію і не має для цього достатнього ресурсу, а з іншого – його адаптація до 

ринкових тенденцій призводить до ще вищої імпортозалежності економіки. 

Упродовж 2005-2016 рр. зменшення частки вітчизняних товарів у 

роздрібному товарообороті в середньому щороку становило майже 2,0 % і якщо 

врахувати, що така тенденція триватиме й надалі, то можна стверджувати про 

зниження імпортозалежності внутрішнього ринку України через три роки до 

рівня нижче 50,0 %, який, щоправда, також високий. 
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Рис. 3.1. Частки товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств у 2005-2016 рр. 
(складено за [388, с. 44; 389, с. 40; 390, с. 28]) 

 

Попри це, варто зазначити, що останніми роками ситуація стабілізувалася 

і навіть покращилася в окремому періоді. Так, у 2013-2015 рр. частка 

вітчизняних товарів у роздрібному товарообороті збільшилася на 0,9 %, але, 

враховуючи тенденції, які відбувалися за цей період, не можна однозначно 

стверджувати про відновлення виробничих потужностей підприємств на 

території України. Скоріш за все відбулося зниження купівельної спроможності 

населення та активності імпортерів, зокрема контексті воєнно-політичного 

конфлікту. Втім, у 2016 р. відновилося зростання продаж імпортних товарів, 

рівень якого досяг майже 45,0 %. 

Аналогічна тенденція була притаманна періоду фінансово-економічної 

кризи 2008-2009 рр., коли частка вітчизняних товарів у роздрібному 

товарообороті збільшилася на 4,3 %, а у 2010 р., навпаки, зменшилася на 3,1 %. 

У той час в економіці України відбувалися значні коливання національної 

валюти (курс гривні відносно долара США знизився майже на 50,0 %) і 

відповідно вартість імпортних товарів істотно зросла, що перешкоджало їх 

продажу на внутрішньому ринку. 
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Зокрема, це підтверджується тенденцією, коли впродовж окремих п’яти 

років частка вітчизняних товарів у роздрібному товарообороті збільшилася 

більше, ніж на 10,0 %. Так, у 2008 р. показник становив 63,1 % і порівняно з 

2004 р. зменшився на 11,3 в. п., аналогічна зміна відбулася у 2009-2013 рр. – на 

10,2 в.п. Відповідно спостерігаються періодичні цикли підвищення імпорто-

залежності економіки, що потрібно враховувати під час планування та 

реалізації державної політики посилення адекватності і надійності 

внутрішнього ринку, протидії імпортозалежності. 

Слід зазначити, що у 2005-2016 рр. обсяги продажу товарів, виготовлених 

на території України, через торгову мережу підприємств постійно 

збільшувалися (у середньому щороку майже на 22,0 млрд грн, або 16,0 в.п.), але 

цього недостатньо, щоб зменшити імпортозалежність економіки. Як видно з 

рис. 3.2, якщо у 2005 р. обсяг роздрібних продажів вітчизняних товарів 

становив 63,5 млрд грн, то імпорт товарів з урахуванням вартості національної 

валюти (у середньому за рік 5,05 грн за долар США) – 182,5 млрд грн, що на 

119,0 млрд грн, або у 2,9 раза, більше. Така тенденція зберігалася протягом усіх 

років, і у 2016 р. різниця становила 769,1 млрд грн, що на 650,1 млрд грн, або у 

6,5 раза, більше, ніж у 2005 р. 

В окремих роках обсяг імпорту товарів зменшувався (у 2008-2009 рр. на 

68,1 млрд грн, або 18,7 %), але скоріш за все причиною цьому було 

сповільнення внутрішнього промислового виробництва (у 2012-2013 рр. на 

61,8 млрд грн, або 10,0 %), яке істотно залежить від імпорту мінеральних 

продуктів та хімічної продукції тощо. Більше того, починаючи з 2012 р. імпорт 

товарів в Україну в еквіваленті долара США зменшувався, зокрема у 2016 р. 

становив 39,3 млрд дол. США, що на 45,5 млрд дол. США, або в 2,2 раза, 

менше, ніж у 2012 р. Утім, темпи зменшення вартості національної валюти 

були ще вищими (в окремих роках у майже 4,0 рази), що й зумовило таку 

значну різницю між обсягами імпорту й продажу вітчизняних товарів на 

внутрішньому ринку. 
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Рис. 3.2. Обсяги продажу товарів, виготовлених на території України, через 

торгову мережу підприємств та імпорту товарів у 2005-2016 рр. 
(складено за [211; 420, с. 254, 287, 289; 422, с. 392]) 

 

Варто відмітити, що інтенсивне зростання продажу вітчизняних товарів 

відбулося у 2005-2008 рр. – на 92,1 млрд грн, або у 2,5 раза, але це в основному 

було зумовлене зростанням індексу споживчих цін (щороку більше ніж на 

10,0 %), а також збільшенням купівельної спроможності населення (доходи 

населення зросли у 2,2 раза), масштабним інвестуванням (обсяги капітальних 

інвестицій зросли у 2,5 раза), збільшенням обсягів залучених прямих іноземних 

інвестицій (у 3,3 раза) тощо.  

У 2005-2016 рр. темпи зростання імпорту товарів у національній валюті в 

середньому щороку становили 19,6 %, що на 2,5 в.п. перевищувало середнє 

значення темпів зростання продажу вітчизняних товарів (табл. 3.1). Очевидно, 

що за такої тенденції імпортозалежність країни не може бути зменшена, а, 

навпаки, посилюватиметься. 
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Таблиця 3.1 

Темпи приросту показників, що характеризують імпортозалежність 

економіки України у 2005-2016 рр. (складено за [211; 419, с. 290, 292;  

421, с. 264, 266; 422, с. 392, 417]) 

Показники 

Роки Середні 

значе- 

ння 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка товарів, 

виготовлених на 

території 

України, у 

структурі 

роздрібного 

товарообороту 

торгової мережі 

підприємств, 

в.п. 

-3,9 -3,2 -2,8 -1,4 4,3 -3,1 -2,4 -3,0 -1,7 0,6 0,3 -2,3 -1,6 

Обсяги продажу 

товарів, 

виготовлених на 

території 

України, через 

торгову мережу 

підприємств, % 

26,2 37,8 31,4 35,5 0,1 11,9 24,2 10,1 3,8 -0,2 14,6 9,5 17,1 

Обсяги імпорту товарів на територію України 

- в іноземній 

валюті (дол. 

США), % 

24,6 24,6 34,6 41,1 -46,9 33,7 36,0 2,6 -9,1 -29,3 -31,1 4,5 7,1 

- у національній 

валюті, згідно із 

середньорічним 

курсом долара 

США за даними 

НБУ, % 

24,6 34,6 41,1 -15,8 32,0 37,0 2,8 -9,1 15,3 12,6 35,1 24,6 19,6 

 

Негативно, що, незважаючи на сповільнення імпортних товаропотоків у 

2013-2015 рр., їх обсяг у національній валюті збільшувався. Очевидно, що це 

склалося через істотну девальвацію національної валюти, але навіть за таких 

обставин попит на імпортні товари залишався високим.  

Про низьку ефективність державної політики імпортозаміщення свідчать і 

інші тенденції. Зокрема, обсяги продажу товарів, виготовлених на території 

України, через торгову мережу підприємств на 15,1 % повільніше 

збільшувалися, ніж обсяги імпорту в національній валюті. Таким чином, не 

можна стверджувати про істотне збільшення обсягів продажу вітчизняних 
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товарів, коли рівень їх конкурентоспроможності та купівельного попиту є 

досить низьким й істотно поступається імпортним аналогам. На жаль, 

вітчизняні товари не розглядаються населенням альтернативою якісному 

імпорту, а їх придбання спричинене більше зменшенням рівня трудових 

доходів та необхідністю споживати товари нижчої цінової категорії.  

Як бачимо, рівень імпортозалежності й надалі в Україні залишається 

високим. Отже, доречною є державна політика імпортозаміщення з 

випереджувальним зростанням обсягів продажу вітчизняних товарів, 

посиленням економічних бар’єрів імпорту, повноцінним заміщенням імпортних 

товарів вітчизняними, стимулюванням придбання імпортних товарів високого 

технологічного укладу, відмовою від низькоякісних товарів (послуг). 

Проблеми високої імпортозалежності національної економіки не 

вирішуються й способами досягнення низької собівартості продукції, 

зменшення матеріаломісткості та енергоємності виробництва чи низькою 

вартістю робочої сили. Також продовжується реалізовуватися малоефективна 

протекціоністська політика, за якої часто лобіюються інтереси потужних 

бізнес-груп, додатково погіршуючи якість і структуру конкурентоспроможного 

середовища. Зокрема, вдалим прикладом може слугувати автомобільна галузь, 

у якій продукція не відповідає сформованим ринковим стандартам якості та 

ціни, а натомість штучно ускладнюється доступ населення до аналогічного 

імпорту з вищим рівнем якості. Тому необхідно чітко розподілити пріоритети 

щодо груп імпортних товарів, які: 1) оперативно повинні бути заміщені; 2) у 

близькому майбутньому варто і можуть заміщуватися; 3) не можуть 

заміщуватися через природні й технологічні причини. 

Про зниження рівня імпортозалежності економіки України та його 

позитивну динаміку впродовж 2014-2016 рр. свідчать значення коефіцієнта 

покриття експортом імпорту. Як показано на рис. 3.3, загалом щодо товарів і 

послуг показник до 2014 р. не перевищував одиниці, тобто обсяги імпорту були 

більшими за обсяги експорту, що в середньому щороку складало близько 

10,0 %. 
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Рис. 3.3. Коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів і послуг в 

Україні у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 8-9; 159, с. 11; 160, с. 12]) 

 

З початком політичної, а відтак і економічної кризи суттєво змінилися 

пріоритети у зовнішньо- та внутрішньоторговельних відносинах України. За 

всю історію незалежності лише у 2014-2016 рр. вдалося збільшити експорт в 

обсягах, які покривали увесь імпорт. Так, у 2014, 2015 та 2016 рр. коефіцієнт 

покриття експортом імпорту за товарами й послугами становив відповідно 1,06, 

1,09 та 1,01 і позитивним є те, що показник збільшувався (у 2014 р. на 0,16 

відносно попереднього року, у 2015 р. на 0,03 відповідно). Лише з країнами ЄС 

не вдалося налагодити експортних поставок у достатніх обсягах, щоб покрити 

імпорт (у 2016 р. різниця становила 19,0 %), хоча рівень покриття у 2013-

2016 рр. зріс на 16,0 %. 

Спостерігаються повністю протилежні тенденції у зовнішньо-

торговельних відносинах України починаючи з 2014 р. Якщо у 2014 р. 

коефіцієнт покриття експортом імпорту за товарами з країнами СНД становив 

0,86 і зменшився у 2015 р. на 0,12, а до цього часу постійно збільшувався чи 
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залишався на рівні 70,0 %, то з країнами ЄС показник у 2015 р. становив 0,85 і 

збільшився відносно 2014 р. на 0,04, а у 2013 р. – на 0,23 (див. дод. Г, рис. Г.1). 

Високі темпи зростання покриття експортом імпорту забезпечено й з 

іншими країнами. Так, у 2015 р. взагалі вдалося повністю покрити імпорт їхніх 

товарів – коефіцієнт становив 1,02 і відносно попереднього року збільшився на 

0,03, а у 2013 р. – на 0,18.  

Очевидно, що така тенденція насамперед пов’язана з ескалацією 

військового конфлікту на Донбасі. Попри розірвані міцні торговельні зв’язки з 

Російською Федерацією, вже частково вдалося налагодити експортні потоки 

товарів з країнами ЄС, знайдено нові ринки збуту вітчизняних товарів серед 

інших країн світу. За таких обставин профільним органам системи державного 

управління необхідно: 1) зберегти та зміцнити зовнішньоторговельні зв’язки з 

іншими країнами СНД, внутрішній ринок яких подібний до російського і 

конкурентні позиції вітчизняних товарів на них високі; 2) забезпечити швидшу 

адаптацію вітчизняних товаровиробників до ринків ЄС, яким притаманні досить 

високі вимоги до рівня якості та безпеки продукції; 3) здійснювати постійний 

пошук ринків збуту товарів вітчизняного виробництва та міжнародних 

торговельних партнерів, з якими досі не налагоджені тісні бізнесові зв’язки. 

Щодо експортно-імпортних операцій з надання послуг, то коефіцієнт 

покриття у 2005-2016 рр. перевищував одиницю, а з країнами СНД в окремих 

роках взагалі понад 5,0 одиниць (див. дод. Г, рис. Г.2). Варто зазначити, що 

починаючи з 2010 р. покриття експортом імпорту послуг з країн СНД, яке 

становило майже 6,0 разів, зменшувалося високими темпами (у середньому 

щороку на 65,0 %) і у 2014 р. становило 3,4 раза, хоча в наступному році 

збільшилося на 87,0 %. Такі тенденції в основному зумовлені кон’юнктурою 

ринку, зокрема зменшенням обсягів промислового виробництва (в Україні 

відповідний індекс за аналізований період щороку знижувався майже на 3,0 %), 

будівельних робіт (7,0 %), капітальних інвестицій (2,0 %), реалізації 

інноваційної продукції (6,0 %) тощо. 

Завдяки налагодженню вітчизняними товаровиробниками зовнішньо-
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економічних зв’язків вдалося досягти низки позитивних тенденцій щодо 

зменшення рівня імпортозалежності. Так, за умов зменшення обсягів імпортних 

поставок товарів і послуг сформувалося позитивне зовнішньоторговельне 

сальдо, яке у 2014 р. становило 3,4 млрд дол. США, у 2015 р. – 3,8 млрд дол. 

США, 2016 р. – 0,5 млрд дол. США хоча в попередніх роках постійно було 

від’ємним (див. дод. Г, табл. Г.1, Г.2, рис. Г.3). Якщо з країнами СНД 

торговельний баланс почав покращуватися з 2011 р., дефіцит до цього становив 

5,9 млрд дол. США та у 2016 р. утворився профіцит у сумі 0,5 млрд дол. США, 

то з іншими країнами з 2013 р., за дефіциту майже 7,0 млрд дол. США та до 7,0 

разів більшого профіциту у 2015 р. порівняно з країнами СНД. Негативним є те, 

що з країнами ЄС досі так і не вдалося сформувати позитивного 

зовнішньоторговельного сальдо, хоча дефіцит зменшився з 10,8 млрд дол. 

США (2013 р.) до 3,7 млрд дол. США (2016 р.). Усе це більше засвідчує 

існування інноваційно-технологічного розриву між країнами ЄС та іншими 

країнами-партнерами України.  

Аналогічні тенденції відбулися у формуванні зовнішньоторговельного 

сальдо за товарами. Так, за останнє десятиліття його значення залишалося 

негативним і лише у 2015 р. стало позитивним (0,6 млрд дол. США). 

Покращання розпочалося з 2012 р. (дефіцит становив 15,4 млрд дол. США), 

зокрема зовнішньоторговельне сальдо за товарами зростало в середньому 

щороку на 5,3 млрд дол. США (див. дод. Г, рис. Г.4). 

Попри незначну географічну відстань, вітчизняні товари мало 

експортуються у країни ЄС, ринок яких характеризується інтенсивною 

конкуренцією та високими стандартами до рівня технологічності товарів. Це 

може свідчити про низький рівень їх конкурентоспроможності та низьку 

купівельну привабливість серед європейських споживачів. Так, у 2016 р. 

зовнішньоторговельне сальдо з країнами ЄС було негативним і становило 

3,6 млрд дол. США. Негативною тенденцією є те, що воно поступово 

погіршується: у 2015-2016 рр. негавтине значення показника склало 

1,3 млрд дол. США. 



213 

 

Водночас відносно окремих країн ЄС сформувалася висока імпортна 

залежність, сукупний імпорт товарів яких за останні роки перевищує 60,0 % 

(див. дод. Г, табл. Г.3-Г.5). Йдеться про Німеччину (у 2016 р. частка імпорту 

серед країн ЄС складала 25,2 %), Польщу (15,7 %), Францію (8,9 %), Італію 

(7,9 %), Угорщину (4,7 %). Для національної економіки важливо, щоб у 

структурі імпорту переважали товари з високою технологічністю. При цьому 

варто значно скоротити імпорт повсякденних товарів, які на сьогодні складають 

основну частку, та розвивати з європейськими партнерами виробничо-

торговельні кластери й, відповідно, стимулювати їх інвестувати у національну 

економіку. Така співпраця має хороші перспективи, що підтверджується 

близькістю розміщення країн, масштабністю внутрішнього ринку, 

кваліфікацією праці населення, єдиним суспільно-релігійним світоглядом тощо. 

Попри це, у 2016 р. вдалося з окремими європейськими країнами 

сформувати позитивне зовнішньоторговельне сальдо, зокрема з Італією 

(571,3 млн дол. США), Іспанією (503,6 млн дол. США), Нідерландами 

(448,5 млн дол. США), Румунією (336,2 млн дол. США), Угорщиною (251,1 

млн дол. США), Португалією (177,6 млн дол. США), Словаччиною (36,5 

млн дол. США), Естонією (31,5 млн дол. США), Кіпром (31,4 млн дол. США), 

Латвією (25,7 млн дол. США), Хорватією (9,4 млн дол. США). Хоча в експорті 

переважає сільськогосподарська продукція, але це забезпечує надходження в 

країну валюти, що є позитивним явищем.  

Саме недостатній ступінь технологічного розвитку промислово-

виробничого сектору перешкоджає не лише налагодженню експортних 

поставок вітчизняних товарів високої доданої вартості на європейські ринки, а 

й ефективному заміщенню аналогічних імпортних товарів на внутрішньому 

ринку. Попри це, за обсягами експорту та імпорту європейські товари й послуги 

серед усіх країн-партнерів займають найбільшу частку, зокрема у 2016 р. 

відповідно 35,1 і 43,9 % (див. дод. Г, табл. Г.6). Якщо порівнювати з країнами 

СНД, то частка європейських країн за експортом та імпортом товарів вища 

(понад 10,0 %), хоча до 2014 р. ситуація була протилежною. Причинами таких 
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тенденцій варто визнати зовнішню агресію Російської Федерації, яка щороку 

лише посилюється. 

Варто зазначити, що у товарній структурі експортно-імпортних операцій 

за групами країн сформувалися протилежні тенденції (табл. 3.2). Якщо у 2005-

2016 рр. частка країн СНД та Америки в експорті товарів зменшилася 

відповідно на 14,3 % (у середньому щороку на 1,3 в.п.) та 3,2 % (0,3 в.п.), то, 

навпаки, збільшилася країн Європи – на 6,1 % (0,6 в.п.), Азії – на 7,3 % 

(0,7 в.п.), Африки – на 3,7 % (0,3 в.п.), Океанії – на 0,2 % (0,02 в.п.). 

Таблиця 3.2 
Географічний склад і структура груп країн за експортом-імпортом товарів 

України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 
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Австралія 

і Океанія 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

о
б
ся

г,
 м
л
р
д
 

д
о
л
. 
С
Ш

А
 

ч
ас
тк

а,
 %

 

Експорт 

2005 34,2 10,5 30,8 10,9 31,8 8,6 25,1 2,4 7,0 1,8 5,4 0,02 0,06 

2006 38,4 12,4 32,2 12,6 32,9 8,5 22,0 2,4 6,2 2,6 6,7 0,02 0,05 

2007 49,3 18,1 36,7 14,8 30,0 10,9 22,1 2,8 5,7 2,7 5,5 0,02 0,15 

2008 67,0 23,2 34,6 19,7 29,5 15,9 23,7 3,9 5,8 4,1 6,2 0,06 0,21 

2009 39,7 13,5 33,9 10,3 25,9 12,1 30,6 2,6 6,6 1,1 2,8 0,02 0,18 

2010 51,4 18,7 36,5 13,8 26,9 13,7 26,7 3,0 5,9 2,0 3,9 0,03 0,20 

2011 68,4 26,2 38,3 18,4 27,0 17,7 25,9 3,3 4,9 2,6 3,7 0,03 0,20 

2012 68,8 25,3 36,8 17,4 25,3 17,7 25,7 5,6 8,2 2,6 3,8 0,05 0,21 

2013 63,3 22,1 34,9 17,1 27,0 16,8 26,6 5,1 8,1 2,2 3,4 0,04 0,17 

2014 53,9 14,9 27,6 17,1 31,8 15,4 28,5 5,1 9,5 1,4 2,6 0,02 0,14 

2015 38,1 7,8 20,5 13,3 34,8 12,4 32,5 3,8 10,0 0,8 2,1 0,01 0,28 

2016 36,4 6,0 16,5 13,8 37,9 11,8 32,4 3,9 10,7 0,8 2,2 0,01 0,30 

Імпорт 

2005 36,1 17,0 47,0 12,7 35,1 4,7 13,0 0,4 1,2 1,3 3,5 0,11 0,30 

2006 45,0 20,1 44,7 16,8 37,3 6,1 13,6 0,4 0,9 1,5 3,3 0,10 0,22 

2007 60,6 25,5 42,0 23,1 38,0 9,0 14,9 0,7 1,1 2,3 3,7 0,13 0,21 

2008 85,5 33,4 39,0 30,5 35,6 15,5 18,1 1,6 1,8 4,2 4,9 0,43 0,50 

2009 45,4 19,7 43,3 16,2 35,7 6,5 14,4 0,6 1,4 2,2 4,8 0,15 0,34 

2010 60,7 26,7 44,0 20,0 32,9 10,0 16,5 0,9 1,4 2,9 4,7 0,26 0,43 

2011 82,6 37,2 45,1 27,1 32,8 13,3 16,1 0,9 1,1 3,9 4,7 0,19 0,23 

2012 84,7 34,5 40,7 27,6 32,5 17,1 20,2 0,9 1,0 4,5 5,3 0,20 0,25 

2013 77,0 27,9 36,3 28,6 37,1 15,2 19,8 0,8 1,0 4,3 5,6 0,09 0,20 

2014 54,4 17,3 31,7 22,4 41,1 10,9 19,9 0,7 1,3 3,0 5,6 0,18 0,40 

2015 37,5 10,5 28,0 16,7 44,4 7,2 19,3 0,6 1,6 2,3 6,2 0,17 0,51 

2016 39,2 8,6 21,9 18,5 47,2 8,9 22,7 0,6 1,5 2,6 6,6 0,12 0,10 
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Імпорт товарів в основному надходить з країн СНД, Європи та Азії, 

сукупна частка яких у 2016 р. становила майже 92,7 %, і зміни в їх структурі 

визначають поточний рівень імпортозалежності національної економіки. При 

цьому ідентично до експорту сформувалися тенденції з країнами СНД: їх 

частка у 2005-2016 рр. зменшилася на 25,1 % (у середньому щороку на 2,3 в.п.). 

Варто також відзначити й інші тенденції, зокрема постійно позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо з країнами Азії (у 2005-2016 рр. у середньому за 

рік становило 3,1 млрд дол. США) та Африки (2,9 млрд дол. США) (див. дод. Г, 

рис. Г.5). З іншими групами країн сформувалося негативне зовнішньо-

торговельне сальдо, яке у 2016 р. з країнами СНД дорівнювало 2,7 млрд дол. 

США, Європи – 4,7 млрд дол. США, Америки – 1,9 млрд дол. США, Океанії – 

0,1 млрд дол. США. 

Негативним явищем є те, що в умовах гібридної війни з Російською 

Федерацією досі зберігається імпортна залежність від країн СНД, зовнішня 

політика яких піддається її впливу. Враховуючи суттєве зростання гібридних 

загроз з боку таких країн, одним із пріоритетних завдань державної політики 

імпортозаміщення повинно стати зменшення їх імпортних поставок, а особливо 

товарів повсякденного попиту, які можуть вироблятися вітчизняними 

підприємства. Варто відзначити й складність виконання відповідних завдань у 

міру сформованих техніко-економічних зв’язків, а особливо в хімічній, 

нафтохімічній та інших галузях. 

Позитивні тенденції зберігаються в зовнішніх операціях з надання послуг, 

торговельне сальдо яких у 2005-2016 р. перевищувало 4,0 млрд дол. США (див. 

дод. Г, рис. Г.6). Утім, їх обсяги є незначними та порівняно з товарами менші у 

понад 4,0 рази. Якщо в розрізі країн, то в основному послуги експортуються у 

країни, в яких, як і в Україні, низькотехнологічна структура виробництва, 

повільно відбувається розбудова інноваційної інфраструктури, низька 

ефективність інституційного реформування системи управління науково-

технологічним розвитком, недостатня захищеність прав інтелектуальної 

власності.  
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Зокрема, до таких країн можна зарахувати країни СНД, частка яких у 

2016 р. серед усіх країн у загальному обсязі експорту послуг становила 37,8 %. 

При цьому позитивно, що національна економіка не є критично імпорто-

залежною від таких країн: обсяг імпорту більше ніж у 5,5 рази менший від 

експорту, а різниця між частками становить 25,2 % (37,8-12,6) (див. дод. Г, 

табл. Г.7, рис. Г.7). 

Висока імпортозалежність у сфері послуг сформувалася від країн Європи, 

частка яких у загальному обсязі імпорту сягає майже 50,0 %. Зокрема, основна 

залежність сформувалася від Великої Британії (у 2016 р. імпорт становив 

563,1 млн дол. США (23,3 % від загального обсягу з країнами ЄС)), Німеччини 

(364,1 млн дол. США (15,0 %)), Кіпру (250,0 млн дол. США (10,3 %)), Польщі 

(138,6 млн дол. США (5,7 %)) (див. дод. Г, рис. Г.7, табл. Г.8-Г.10). 

Водночас імпорт послуг з інших країн у декілька разів був менший 

порівняно з європейськими. Так, у 2016 р. обсяг імпорту з країн Азії становив 

888,8 млн дол. США (у 2,7 раза менший порівняно з країнами ЄС), Америки – 

773,4 млн дол. США (у 3,1 раза), Африки – 40,7 млн дол. США (у 59,5 раза), 

Океанії – 1,3 млн дол. США (у 1862,8 раза), невизначених країн – 

549,0 млн дол. США (у 4,4 раза) (див. дод. Г, табл. Г.7). Відповідно й частки 

таких країн є значно менші: різниця між країнами Європи та Азії становить 

34,4 % (частка країн Азії – 15,4 %), СНД – 34,6 % (15,2 %), Америки – 38,7 % 

(11,0 %), Африки – 49,1 % (0,7 %), Океанії – 49,8 % (0,03 %), невизначними 

країнами – 42,0 % (7,8 %) (див. дод. Г, рис. Г.7). 

З країнами Європи налагоджено також тісні експортні взаємозв’язки у 

сфері послуг (у 2016 р. їх частка становила 35,5 % у загальному обсязі 

експорту) (див. дод. Г, рис. Г.8). Так, у 2016 р. експорт послуг у Німеччину 

становив  488,4 млн дол. США (16,3 %), Велику Британію – 462,9 млн дол. 

США (15,4 % загального обсягу з країнами ЄС), Кіпр – 239,0 млн дол. США 

(8,9 %), Польщу – 220,6 млн дол. США (7,3 %). 

Утім, як можна спостерігати з рис. 3.4, по-різному змінювалася динаміка 

обсягів експорту та імпорту товарів і послуг. Позитивно, що впродовж останніх 
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декількох років темп зростання експорту був вищим, на відміну від імпорту, що 

в підсумку дозволило сформувати позитивне зовнішньоторговельне сальдо та 

певним чином знизити рівень імпортозалежності національної економіки.  
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Рис. 3.4. Темпи приросту обсягів експорту та імпорту товарів і послуг 

України у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 11-15; 160, с. 12-15]) 
 

У 2014-2015 рр. сукупне зниження експорту вітчизняних товарів і послуг 

становило 41,3 %, що на 15,0 в.п. менше, ніж імпорту. При цьому різниця між 

експортом та імпортом товарів склала 16,5 %, а послуг – навпаки, імпорт, на 

відміну від експорту, повільніше зменшувався – на 5,9 % (див. дод. Г, рис. Г.9, 

Г.10). 

Водночас, зовнішньоторговельні відносини з окремими країнами 

відрізнялися від загальних тенденцій. Так, із країн СНД імпорт товарів у 2016 р. 

порівняно з попереднім роком сповільнився меншими темпами, ніж експорт: 

різниця становила 14,0 % (див. дод. Г, рис. Г.11). Натомість з країнами ЄС та 

іншими країнами сформувалася протилежна тенденція: зростання імпорту було 

вищим від зростання експорту (на 8,1 %). При цьому як імпортні, так і 

експортні поставки товарів з країн ЄС та інших країн повільніше зменшилися 
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порівняно з країнами СНД. Такі тенденції засвідчують неповне зміщення 

векторів зовнішньоторговельних зв’язків нашої держави, які тривалий час були 

спрямовані в бік колишніх соціалістичних країн. Економіка України досі не в 

змозі подолати імпортозалежність від таких країн, і це в основному зумовлене 

збереженням ідентичного застарілого технологічного укладу, що звужує 

масштаби національного господарства та не дозволяє закріпити вищий рівень 

його технологічної структури. 

Протилежна ситуація сформувалася з експортно-імпортними операціями 

у сфері послуг. Якщо у 2016 р. швидке зменшення експорту послуг у країни 

СНД призупинилося і розпочалося повільне зростання (на 17,7 %), то імпорту 

продовжилося (на 19,0 %) і, навпаки, в країни ЄС та інші країни експорт 

зростав (на 19,9 % та 26,7 % відповідно), а імпорт сповільнився і розпочав 

повільно зростати (на 2,9 % та 9,0 % відповідно) (див. дод. Г, рис. Г.12). Така 

тенденція більше свідчить про утвердження високого рівня імпортної 

технологічної залежності України від європейських та інших розвинених країн і 

малу привабливість сфери послуг країн СНД, інноваційний розвиток яких 

досить повільний, інституційно не врегульований і відбувається з орієнтацією 

на окремі сектори економіки, переважно воєнний сектор. 

Підґрунтям для розроблення та реалізації державної політики 

імпортозаміщення мають стати результати аналізу рівня імпортозалежності 

внутрішнього ринку за товарами і товарними групами, причому обсяги 

продажу в яких найбільші. Так, стосовно товарних позицій продовольчих 

товарів можна стверджувати, що за більшістю товарів вітчизняні виробники ще 

утримують міцні конкурентні позиції. Втім, серед продовольчих товарів, що 

займають значні частки в роздрібному товарообороті, ситуація із значною 

імпортозалежністю характерна для плодів, ягід, винограду, горіхів, кавунів та 

динь – 59,0 % імпорту в 2016 р. при обсязі продажу таких товарів на 

внутрішньому ринку на 9,3 млрд грн (1,7 % в загальному обсязі роздрібного 

товарообороту держави), риби та харчових морепродуктів (44,0 % імпорту при 

обсязі продажу 5,5 млрд грн), алкогольних напоїв (19,5 % та 37,3 млрд грн 
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відповідно), кондитерських виробів (10,5 % та 22,6 млрд грн), тютюнових 

виробів (5,4 % та 32,9 млрд грн) (див. дод. Г, табл. Г.11). Відтак, державним 

органам влади слід звернути особливу увагу на покращення ситуації з 

імпортозалежністю саме за цими продовольчими товарними групами. 

Водночас ситуація з імпортозалежністю значно гірша у секторі 

непродовольчих товарів. Так, критично залежним від імпорту є внутрішній 

ринок за такими товарними позиціями: одяг та білизна з тканин (товарна 

позиція займає значну частку в обсягу роздрібного товарообороту – 1,9 % та, 

відповідно, має значні обсяги продаж – 10,6 млрд грн (у 2016 р.), які на 94,7 % 

забезпечуються імпортом), взуття (5,6 млрд грн товарообороту та 97,1 % 

імпорту), парфумерно-косметичні товари (17,9 млрд грн товарообороту та 

81,7 % імпорту), комп’ютерна та інша обчислювальна техніка (4,3 млрд грн та 

99,3 %), аудіо- та відео обладнання, телекомунікаційне устаткування 

(11,7 млрд грн та 99,8 %), автомобілі та автотовари (44,5 млрд грн та 94,0 %), 

електропобутові прилади (14,0 млрд грн та 87,5 %), побутові засоби для миття, 

чищення та догляду (10,2 млрд грн та 65,8 %) (див. дод. Г, табл. Г.11). Як 

бачимо, в основному це продукція кінцевого виробництва, для налагодження 

якої існують всі передумови в нашій державі. Причому ще у 2000-2005 рр. 

вітчизняні виробники виготовляли та реалізували цих товарів значно більше. 

Варто зазначити, що в окремих сегментах внутрішнього ринку України 

попри їх імпортну залежність сформувалась й інша негативна ринкова ситуація. 

Йдеться про залежність від поставок товарів з окремих країн, що дозволяє 

окрім зовнішньоторговельних операцій займати ними монопольне становище й 

на внутрішньому ринку. Так, у 2016 р. імпортні поставки на наш внутрішній 

ринок в основному здійснювалися з Китаю (частка в імпорті взуття склала 

57,3 %, текстильного одягу – 38,1 %, електричних машин – 36,1 %, 

трикотажному одягу – 34,1 %, чорних металів – 22,5 %, виробів з чорних металів 

– 20,3 %, котлів, механiчних пристроїв i обладнання – 17,4 %), Російської 

Федерації (добрив – 67,1 %, чорних металів – 31,4 %, мінерального палива та 

нафтопродуктів – 23,8 %, руди, шлаку і золи – 22,6 %), Туреччини (істивних 
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плодів та горіхів – 33,1 %, насіння і плодів олійних рослин – 22,6 %, 

трикотажного одягу – 10,7 %), Німеччини (засобів наземного транспорту – 

19,1 %, фармацевтичної продукції – 19,0 %, ефірної олії – 18,0 %, оптичних 

приладів та апаратів – 16,5 %), Польщі (ефірної олії – 13,0 %, пластмаси та 

полімерних матеріалів – 11,3 %, паперу та картону – 11,0 %), США (насіння і 

плодів олійних культур – 20,6 %, засобів наземного транспорту – 13,7 %, 

оптичних приладів та апаратів – 13,0 %), Білорусії (мінерального палива та 

нафтопродуктів – 24,5 %, добрив – 20,8 %). Також ринок України істотно 

залежить від поставок риби та ракоподібних з Норвегії (частка в обсягу імпорту 

товарів складає 30,7 %), їстівних плодів і горіхів з Еквадору (22,8 %), руди, 

шлаку і золи з Гвінеї (21,2 %), тютюну і промислових його замінників з Бразилії 

(16,0 %), алкогольних і безалкогольних напоїв з Грузії та Італії (14,9 % і 11,7 % 

відповідно) (див. дод. Г, табл. Г.12). Такий стан внутрішнього ринку засвідчує 

відсутність та неналежну організацію державними інституціями конкурентних 

відносин, що прямим чином негативно впливає на економічну безпеку держави 

та національну безпеку загалом. Особливо загрозливою є імпортна залежність 

від Російської Федерації, з якою наша держава перебуває у стані гібридної 

війни, а тому абсолютне зниження залежності внутрішнього ринку від поставок 

російських товарів є одним із пріоритетних завдань політики імпортозаміщення.  

Сьогодні рівень інноваційно-технологічного прогресу економіки України 

досить низький. Економіка в основному має аграрне експортне спрямування та 

менше здатна випускати конкурентоспроможну продукцію з високою доданою 

вартістю, яка може успішно замінити аналогічний імпорт на внутрішньому 

ринку та експортуватися на європейські ринки. Водночас експорт послуг 

недостатньо масштабний, його обсяги незначні (у 2016 р. частка в загальному 

обсязі експорту товарів і послуг становила 21,9 %) і тривалий час зменшуються 

(у 2010-2016 рр. середні темпи зниження щороку становили 5,2 %, або 

231,2 млн дол. США). З одного боку, позитивною є та обставина, що обсяг 

імпорту послуг також зменшувався, а з іншого – це відбувалося повільніше, ніж 

експорту (різниця між щорічними темпами зниження становила 5,6 %). Крім 
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того, у 2010-2016 рр. обсяги експорту й імпорту послуг щороку зменшувалися 

повільніше, на відміну від товарів: різниця між експортом дорівнювала 5,1 %, 

імпортом – 14,0 %. 

Про високий рівень імпортозалежності національного господарства 

свідчать негативні тенденції й високі значення низки показників, які наведено у 

табл. 3.3. Так, на основі Методичних рекомендації щодо оцінювання рівня 

економічної безпеки країни [350] можна стверджувати, що рівень імпорто-

залежності національної економіки досить критичний, зокрема у 2016 р. він 

становив 61,4 %, що на 3,3 в.п. більше, ніж у 2015 р., та впродовж 2005-2016 рр. 

коливався в межах від 54,1 до 65,7 %. Таким чином, більшу частину всіх 

товарів і послуг, які споживаються на внутрішньому ринку, вітчизняні 

підприємства не виробляють, а ті, що пропонуються на внутрішньому ринку, не 

можуть конкурувати з імпортними аналогами. 

Таблиця 3.3 

Показники імпортозалежності України у 2005, 2008-2016 рр.  
(складено за [118]) 

Показники 

Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Імпорт товарів і 

послуг, млрд 

грн 

223,6 520,6 438,9 580,9 788,9 833,9 805,7 826,8 1084,0 1341,1 1117,5 257,1 

Темпи 

зростання 

імпорту товарів 

і послуг у 

національній 

валюті 

(ланцюговий), 

% 

115,8 142,9 84,3 132,4 135,8 105,7 96,6 102,6 131,1 123,7 7,9 -7,4 

Частка імпорту 

у внутрішньому 

споживанні 

країни, % 

58,1 57,9 54,1 58,9 65,7 60,6 55,2 57,5 62,8 61,4 3,3 -1,4 

Імпортна квота, 

% 
50,6 54,9 48,1 53,7 60,6 57,2 52,9 52,1 54,5 56,2 5,6 1,7 

Коефіцієнт 

випередження 

ВВП над 

імпортом 

1,10 0,92 1,14 0,90 0,89 1,06 1,08 1,02 0,96 0,97 -0,13 0,01 
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Так, у 2016 р. частка імпорту товарів і послуг у ВВП становила 56,2 % та 

впродовж 2005-2016 рр. постійно перевищувала 48,0 %, а в окремих роках і 

60,0 % (у 2011 р. показник дорівнював 60,6 %). Для порівняння, на початку 

2017 р. в Польщі відповідний показник становив 47,0 %, Румунії – 43,0 %, 

Німеччині – 38,0 %, Туреччині – 31,0 %, Франції – 30,0 % [547]. 

З одного боку, позитивним є те, що обсяг імпорту товарів і послуг 

упродовж останніх років постійно зменшувався, але з іншого – високими 

темпами відбувалася девальвація національної валюти і відповідне коригування 

засвідчило зростання імпорту (у 2016 р. порівняно з попереднім роком на 

23,7 %, у 2014 р. – 2,6 %). 

Про граничний рівень імпортозалежності України свідчать випереджу-

вальні темпи зростання імпорту товарів і послуг над ВВП. Так, у 2016 р. імпорт 

на 3,0 % зростав швидше, ніж ВВП, при цьому в попередніх роках тенденція 

була протилежна. Такі ж процеси були характерні для національної економіки у 

2007-2008 рр. та 2010-2011 рр., коли зберігалася стабільність національної 

валюти, збільшувалися масштаби внутрішнього ринку, зберігалася висока 

купівельна спроможність населення. У підсумку можна стверджувати, що 

промислово-виробничий сектор України не має достатнього конкуренто-

спроможного потенціалу для протидії продукції (послугам) іноземних 

економічних агентів та виготовлення продукції, яка б змогла якісно замінити 

імпортну. 

Очевидно, що в умовах істотної девальвації національної грошової 

одиниці, високого інфляційного тиску та звуження масштабів економіки цінова 

привабливість імпортних товарів погіршується і, таким чином, рівень 

імпортозалежності держави може поступово знижуватися. Але це не може бути 

інструментом державної політики імпортозаміщення, оскільки  може призвести 

до її деіндустріалізації, стагнації інвестиційної активності, зниження на 

внутрішньому ринку пропозицій інноваційної продукції тощо. 
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3.2 Регіональні особливості та галузево-секторальний вимір 

імпортозалежності 

 

Для національної економіки зниження імпортозалежності є важливим 

напрямом у системі завдань забезпечення макроекономічної стабілізації, 

розвитку внутрішнього ринку, детінізації економічних відносин, зміцнення 

економічної безпеки, розвитку підприємницького потенціалу тощо. Імпорто-

залежність перешкоджає досягненню пріоритетних завдань трансформації 

національної моделі соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. 

Варто зазначити, що проблема імпортозалежності розвивається поступово 

– в окремих регіонах та їх економічних секторах, а неналагодженість 

міжрегіональних виробничо-господарських взаємозв’язків цьому сприяє та 

головним чином призводить до деформацій споживання та внутрішнього 

виробництва і, у підсумку, насичення ринку імпортною продукцією. Водночас 

на регіональному рівні імпортозалежність має різні економічні наслідки – як 

негативні (зменшення обсягів внутрішнього виробництва, загострення 

фінансово-економічних проблем, погіршення соціально-економічного 

розвитку), так і позитивні (диверсифікація економіки, збільшення обігу 

наукомістких товарів, вирішення окремих соціальних проблем).  

Сьогодні Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, 

Луганська, Миколаївська та інші області, які володіють потужним виробничим 

потенціалом, здійснюють експорт продукції здебільшого сировинного 

призначення, а імпортують – із високою доданою вартістю. Водночас за 

рахунок значних обсягів сировинного експорту в таких регіонах зовнішньо-

торговельне сальдо перевищувало позитивне (див. дод. Д, табл. Д.1-Д.5). 

Так, у 2016 р. обсяги імпорту були меншими порівняно з експортом у 

Дніпропетровській області на 2,4 млрд дол. США, Донецькій – 2,3 млрд дол. 

США, Запорізькій – 1,3 млрд дол. США, Миколаївській – 1,0 млрд дол. США. 

При цьому експорт цих регіонів був значно більшим порівняно з іншими та 

перевищував середнє значення в Україні (у 2016 р. становило 1,5 млрд дол. 
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США): у Дніпропетровській області – на 4,4 млрд грн, Донецькій – 

1,9 млрд дол. США, Запорізькій – 0,8 млрд дол. США, Миколаївській – 

0,2 млрд дол. США. З одного боку, позитивно, що більшість індустріальних 

регіонів імпортує в обсягах, що нижчі від середнього в країні (у 2016 р. 

становив 1,5 млрд дол. США), а з іншого – рівень технологічності та 

інноваційності їх експортної продукції досить низький і малі обсяги імпорту 

більше засвідчують неспроможність таких регіонів впроваджувати передові 

новітні технології, високотехнологічне устаткування тощо. Лише у 

Дніпропетровській області обсяги імпорту перевищували середньорегіональне 

значення по країні (у 2016 р. різниця становила 1,9 млрд дол. США). 

Іншим чинником, що потребує уваги під час вивчення регіональних 

особливостей імпортозалежності, є адміністративно-територіальне розміщення 

території. Зокрема, варто виділити м. Київ та Київську область, сумарна частка 

яких в імпорті у 2016 р. становила 42,3 %, а в експорті – 24,8 %. Обсяг імпорту 

м. Києва перевищував упродовж 2005-2016 рр. середньорегіональне значення 

більше ніж у 10,0 разів, експорту – у 3,0 рази. У підсумку 

зовнішньоторговельне сальдо регіону постійно було від’ємним, а в міру 

посилення імпортозалежності його значення ще більше погіршувалося. 

Очевидно, що основною причиною такого стану є розміщення на його території 

митних органів, а також юридична реєстрація значної кількості виробничих 

підприємств, хоча їх потужності в основному розташовані поза межами 

регіону. З аналогічних організаційно-інституційних причин імпорт істотно 

переважає експорт у прикордонних регіонах (Львівській, Закарпатській, 

Волинській, Одеській областях). Якщо підсумувати їх частку в загальному 

обсязі імпорту, то у 2005-2016 рр. її значення коливалося в межах від 45,0 % 

(2011 р.) до 63,0 % (2009 р.). 

Останніми роками розвиток національної економіки через низку причин 

сповільнився і обсяги експорту зменшилися. Так, погіршення економічної 

ситуації в країні призвело до більшого споживання вітчизняних товарів, 

посилення їх конкурентоспроможності на внутрішньому ринку, освоєння 
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виробництва нових видів імпортозамінної продукції тощо. Попри позитивні 

тенденції зростання імпорту не призупинилося. У підсумку імпорт товарів 

зростав більшими темпами, ніж експорт (у 2016 р. різниця становила 9,2 %, а в 

окремих областях (в основному прикордонних) була значно більшою, зокрема у 

Волинській – 84,9 %, Одеській – 39,4 %, Дніпропетровській – 15,1 %, Київській 

– 13,2 %, Львівській – 11,7 %), а експорт покривав імпорт (у 2016 р. в кілька 

разів у Вінницькій (3,3), Донецькій (3,1), Миколаївській (2,4), Запорізькій (2,3), 

Кіровоградській (2,3) областях) (див. дод. Д, табл. Д.6-Д.8). 

Водночас в окремих областях зростання імпорту було досить значним, що 

засвідчує низьку ефективність державної політики імпортозаміщення. Так, у 

2016 р. суттєво збільшилися обсяги імпорту в Волинській (порівняно зі 

середнім загальнодержавним показником на 77,2 %), Кіровоградській (69,9 %), 

Івано-Франківській (33,3 %), Житомирській (32,1 %), Хмельницькій (23,6 %), 

Черкаській (23,1 %), Одеській (22,7 %) областях. І навпаки, протилежна 

тенденція склалася, коли імпорт зменшувався більшими темпами, ніж у 

середньому в країні, у Запорізькій (12,6 %), Донецькій (12,2 %) областях. 

Негативною обставиною є те, що збільшення імпорту відбулося не з 

причин істотного підвищення його якості, а більше вплинуло звуження 

масштабів економіки та внутрішнього ринку. Так, у 2016 р. в середньому в 

регіонах України ціни на споживчі товари зростали у 2,1 рази швидше, ніж 

заробітна плата найманих працівників; дві третини населення отримувало 

доходи нижче середнього рівня; частка витрат населення на придбання 

продуктів харчування дорівнювала 54,2 %, що більше ніж утричі перевищує 

середній рівень у країнах ЄС. 

Аналогічні висновки можна зробити й щодо обсягів та рівня залежності 

регіонів від імпорту послуг. Так, позитивне зовнішньоторговельне сальдо 

послуг сформувалося у прикордонних та індустріальних регіонах України: у 

2016 р. в Одеській області воно становило 643,6 млн дол. США, Миколаївській 

– 363,7 млн дол. США, Львівській – 330,9 млн дол. США, Донецькій – 178,0 

млн дол. США, Закарпатській – 156,8 млн дол. США, м. Києві – 580,9 млн дол. 
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США. Також позитивно, що впродовж останніх десяти років у таких регіонах 

експорт постійно перевищував імпорт, при цьому обсяги імпорту були 

меншими від середньодержавного значення, а експорту, навпаки, більшими (у 

2016 р. в м. Києві у 10,8 раза, Одеській області – у 3,2 раза), а частка імпорту 

(якщо не враховувати м. Київ) у загальному обсязі не перевищувала 10,0 %. Усе 

це засвідчує високу конкурентоспроможність та ефективність використання 

експортного потенціалу регіонів у сфері послуг (див. дод. Д, табл. Д.9-Д.13). 

Варто відзначити й інтенсивність зростання імпорту послуг та залежності 

регіонів від їх поставок. Так, у 2016 р. найбільші темпи приросту імпорту 

послуг спостерігалися в Житомирській (69,0 % порівняно з попереднім 

періодом), Вінницькій (51,2 %), Київській (47,3 %), Львівській (33,5 %), Івано-

Франківській (29,7 %), Закарпатській (22,4 %) та Черкаській (15,8 %) областях. 

Про посилення імпортної залежності цих регіонів свідчить те, що зростання 

імпорту було випереджувальним порівняно зі зростанням експорту. Більше 

того, у 2016 р. експорт послуг у більшості регіонах нашої держави зменшився 

порівняно з 2015 р. і лише декількох відбулося його зростання (у Луганській 

(2,4 раза), Житомирській (26,0 %), Херсонській (18,9 %), Івано-Франківській 

(17,1 %), Запорізькій (15,8 %) (див. дод. Д, табл. Д.14-Д.15). 

Незважаючи на ці тенденції, покриття експортом імпорту в більшості 

регіонів України перевищувало одиницю і лише в декількох (Полтавській (у 

2016 р. відповідний коефіцієнт становив 0,20), Дніпропетровській (0,55), 

Луганській (0,62), Черкаській (0,84), Сумській (0,90) областях) цього не вдалося 

досягнути (див. дод. Д, табл. Д.16). Усе це підтверджує, що імпортна залежність 

регіонів України у сфері послуг за останні роки істотно не змінилася, а якщо 

враховувати окремі тенденції, виділимо її зменшення та посилення 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств на регіональних ринках.  

Також посилюють імпортозалежність національної економіки воєнні дії 

на Донбасі, які істотно впливають не лише на регіони безпосереднього 

конфлікту, а й на ті, що межують із ними. Так, зменшився потенціал 

сільськогосподарського виробництва, що підтверджується неповним 
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використанням посівних площ у регіонах. На початку 2016 р. в Донецькій та 

Луганській областях було засіяно менше ніж 50,0 % площ ярих сільськогоспо-

дарських культур, при цьому їх частка в структурі посівних площ країни 

становить майже 10,0 %. Більше того, значна частина сільськогосподарських 

угідь потребує розмінування, інша знаходиться у зоні бойових дій [335]. 

Варто зазначити, що в більшості регіонів України спостерігається дефіцит 

сільськогосподарської продукції власного виробництва. За підрахунками 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, на початок 2017 р. 

лише Київська та Вінницька області були цілком забезпечені відповідною 

продукцією. При цьому критичною була ситуація за окремими асортиментними 

групами товарів у Донецькій (власна забезпеченість цукром була на рівні 3,9 %, 

курятиною – 24,2 %, гречкою – 29,5 %), Луганській (14,7 %, 65,8 %, 36,4 %), 

Одеській (9,9 %, 14,7 %, 14,7 %), Запорізькій (9,1 %, 15,9 %, 6,9 %), 

Дніпропетровській (6,4 %, 27,7 %, 33,9 %), Херсонській (7,9 %, 22,1 %, 29,6 %), 

Кіровоградській (9,9 %, 22,2 %, 47,2 %) областях [386]. Часто дефіцит таких 

товарів у регіонах покривається імпортом, який безперешкодно потрапляє на 

місцеві ринки та диктує цінову кон’юнктуру. Посилюється залежність регіонів 

від імпортних продовольчих товарів в міру різних причин, зокрема через низьку 

ефективність міжрегіональних відносин, повільний розвиток внутрішньо-

регіонального виробництва, недостатню зацікавленість місцевих торговельних 

мереж здійснювати продаж у широкому асортименті вітчизняних товарів тощо.  

У зв’язку з розгортанням збройного конфлікту на сході країни 

активізувалися негативні тенденції, що пов’язані з тінізацією внутрішнього 

ринку. Так, з окупованих територій Донбасу нелегально імпортуються вугілля, 

металобрухт, руда, чавун та інша продукція добувної промисловості. Більше 

того, такий імпорт активно й безперешкодно використовується монопольними 

бізнес-структурами в енергетичній та металургійній сферах, які не сплачують 

податків у регіональні та загальнодержавний бюджети, не виконують в 

адекватних масштабах соціально-економічних зобов’язань перед місцевими 

громадами, не дотримуються норм і принципів справедливої конкуренції. 
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Також критично посилює імпортозалежність національної економіки 

розрив усталених міжгосподарських зв’язків із підприємствами окупованих 

територій Донецької та Луганської областей. Так, припинення у зоні 

проведення АТО виробничої діяльності ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 

«Азот» та ПАТ «Концерн Стирол» істотно ускладнило роботу Черкаського 

ПАТ «Азот» і ПАТ «Рівнеазот» та призвело до збільшення дефіциту, а відтак і 

імпортних поставок мінеральних добрив на внутрішній ринок. За даними 

аналітиків, на початок 2016 р. збережено лише 58,0 % промислового потенціалу 

Донбасу, а решту зруйновано (27,0 %) або демонтовано та вивезено до 

Російської Федерації (15,0 %) [130]. У майбутньому варто очікувати ще 

більшого посилення імпортозалежності регіонів, економіка яких істотно була 

взаємозв’язана з територіями, що сьогодні непідконтрольні нашій державі. 

Вагомий вплив на зростання імпортозалежності в регіональному вимірі 

мають соціально-економічні чинники, адже збільшення чи зменшення 

імпортних поставок можна пояснити такими ж змінами купівельної 

спроможності населення. Тут варто виділити як рівень доходів, так і стан ринку 

праці, демографічний розвиток. За результатами оцінювання регіонів України 

за рівнем якості життя населення (див. дод. Д, табл. Д.17), підтверджуються 

попередні висновки щодо залежності регіонів від імпорту товарів (послуг). Так, 

до групи з найвищим рівнем якості життя увійшли Дніпропетровська, 

Донецька, Київська, Запорізька, Одеська, Закарпатська області та м. Київ. Як 

уже зазначалося, це саме ті регіони, в яких сформувалося надмірне 

перевищення обсягу імпорту над експортом відповідно до їх індустріального 

типу економіки та адміністративно-територіального розміщення. 

Про імпортозалежність регіону варто говорити стосовно порівняння 

обсягів імпорту, експорту та внутрішнього виробництва продукції. При цьому 

більш об’єктивно враховувати обсяг випуску продукції за мінусом проміжного 

споживання, тобто обсяг валової доданої вартості, що містить у собі первинні 

доходи, які формуються учасниками виробництва та розподіляються між ними.  

Спостерігаються такі тенденції (див. дод. Д, табл. Д.18-Д.20). У 2016 р. 
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обсяг імпорту товарів (послуг) був вищий за середньодержавне значення 

(1,6 млрд дол. США) у м. Києві (на 16,6 млрд дол. США) та у Дніпропетров-

ській (2,1 млрд дол. США), Київській (1,6 млрд дол. США), Львівській 

(0,2 млрд дол. США) областях. Також сформувалася істотна диференціація між 

регіонами у споживанні імпорту, зокрема у 2016 р. частка зазначених регіонів у 

загальному його обсязі становила 60,2 %, зокрема м. Києва – 40,7 %. 

Вказані тенденції визначили рівень диференціації регіонів при 

оцінюванні рівня їх імпортозалежності за часткою імпорту у внутрішньому 

споживанні (рис. 3.5). Так, у 2016 р. значення показника в Україні становило 

61,4 %, перевищували це значення показники Миколаївської (91,4 %), 

Закарпатської (86,9 %), Дніпропетровської (70,0 %), Волинської (66,1 %) 

областей та м. Києва (70,6 %), але більшості областей (17) притаманне нижче за 

загальнодержавне значення показника. 
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Рис. 3.5. Частки імпорту у внутрішньому споживанні за регіонами України 
у 2016 р. (складено за [118]) 

Україна* – 61,4 
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У національній економіці сформувалася ситуація, коли для прикордонних 

(Закарпатської, Волинської, Одеської, Львівської областей) та центральних 

(Київської області та м. Києва) регіонів характерно перебувати у критичній 

залежності від імпорту, за якої в структурі внутрішньорегіонального 

споживання майже половину становлять товари (послуги) невітчизняного 

виробництва. Водночас індустріальні регіони (Миколаївська,  

Дніпропетровська, Запорізька області), основою розвитку промисловості яких є 

експорт проміжної та сировинної продукції, характеризуються вищою імпорто-

залежністю, що підтверджується часткою імпорту у внутрішньо-регіональному 

споживанні у понад 50,0 %. В інших регіонах України імпортозалежність 

помірна. Зокрема, майже у половини регіонів частка імпорту у 

внутрішньорегіональному споживанні не перевищувала 30,0 %, а у 

Чернівецькій, Херсонській та Кіровоградській областях була меншою за 15,0 %. 

До регіонів зі збалансованим рівнем внутрішнього споживання імпорту можна 

зарахувати Чернігівську (31,5 %), Сумську (31,2 %), Полтавську (29,3 %), Хар-

ківську (28,5 %), Тернопільську (26,9 %), Івано-Франківську (24,0 %) області. 

Найвищий рівень імпортозалежності у Миколаївській області, який 

перевищує на 30,0 % загальнодержавне значення. В області склалася складна 

ситуація стосовно раціонального використання виробничого потенціалу, коли 

виготовлена промислова продукція здебільшого експортується та не забезпечує 

регіональних і загальнодержавних потреб. Негативною є та обставина, що 

місцеві промислові підприємства експортують переважно сировинну та 

низькотехнологічну продукцію. 

Упродовж 2005-2016 рр. склад регіонів, у яких критичний рівень 

внутрішнього споживання імпорту, майже не змінювався (табл. 3.4). Йдеться 

про Дніпропетровську, Закарпатську, Запорізьку, Львівську, Миколаївську 

області та м. Київ. При цьому окремі області (Закарпатська, Запорізька, 

Миколаївська) та м. Київ переважно перебували у п’ятірці таких регіонів.  
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Таблиця 3.4 
Частки імпорту у внутрішньому споживанні за регіонами України у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 
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Україна 58,1 55,0 53,9 57,9 54,1 58,9 65,7 60,6 55,2 57,5 62,8 61,4 

АР Крим 9,1 26 9,4 26 8,3 26 10,7 26 7,5 27 11,3 24 31,5 15 29,0 16 22,6 15 - - - - - - 

Вінницька 22,5 17 17,8 18 14,4 23 14,5 23 15,6 20 16,7 21 14,9 23 15,1 23 13,6 23 15,1 23 16,1 21 18,0 21 

Волинська 34,7 12 39,5 10 45,0 8 45,6 8 29,8 10 33,9 11 46,0 9 40,3 10 40,4 10 42,0 10 52,2 10 69,1 5 

Дніпропетровська 79,5 1 72,4 2 74,0 3 75,3 3 47,0 7 58,8 4 65,6 6 59,0 6 50,3 6 61,5 7 76,8 4 70,0 4 

Донецька 69,6 3 50,7 5 50,6 6 57,9 6 61,1 3 94,4 1 97,3 2 61,9 4 52,9 4 81,0 2 58,1 8 48,9 10 

Житомирська 15,3 22 14,6 22 16,2 19 18,9 19 25,9 14 20,6 18 20,2 21 15,5 22 14,9 22 16,2 19 19,2 17 23,6 18 

Закарпатська 54,0 5 56,4 4 68,8 5 66,5 5 67,6 2 71,9 2 78,6 3 68,0 2 70,2 1 85,7 1 89,1 2 86,9 2 

Запорізька 76,7 2 72,5 1 77,9 2 77,8 2 53,5 5 55,8 5 77,4 4 60,2 5 50,5 5 72,0 4 88,2 3 61,8 8 

Івано-Франківська 41,5 9 43,4 8 37,4 16 26,0 16 15,1 21 29,1 14 38,9 13 29,3 15 16,0 19 18,1 17 17,8 19 24,0 17 

Київська 43,9 7 44,6 7 43,1 9 43,8 9 45,7 8 49,9 8 52,5 7 50,9 9 49,8 7 52,6 8 56,6 9 61,5 8 

Кіровоградська 8,6 27 7,6 27 10,8 25 11,0 25 11,0 23 12,0 23 11,7 25 14,5 25 13,1 24 15,3 22 10,4 25 14,9 23 

Луганська 37,5 11 45,0 6 54,3 1 87,5 1 28,0 12 46,7 9 95,3 1 55,7 7 48,2 8 73,5 3 39,3 11 45,2 11 

Львівська 29,6 14 29,0 14 28,6 11 36,0 11 34,7 9 37,0 10 43,2 11 39,9 11 33,6 11 40,3 11 60,4 7 63,8 6 

Миколаївська 42,9 8 34,8 11 29,5 10 40,7 10 58,6 4 51,1 7 49,4 8 62,8 3 56,5 3 67,1 5 90,8 1 91,4 1 

Одеська 48,3 6 42,8 9 41,7 7 54,7 7 48,7 6 53,0 6 44,4 10 51,6 8 42,4 9 44,5 9 64,6 6 53,2 9 

Полтавська 38,0 10 30,2 13 28,8 12 35,3 12 23,8 15 33,2 12 41,4 12 39,6 12 26,8 12 31,7 12 31,5 13 29,3 14 

Рівненська 23,4 16 28,0 15 21,3 17 23,2 17 19,5 17 26,1 16 23,6 18 21,3 18 15,5 20 15,7 21 17,6 20 20,9 19 

Сумська 30,8 13 25,7 16 24,7 14 28,4 14 29,6 11 29,4 13 38,0 14 32,4 13 26,4 13 28,6 14 31,8 12 31,2 20 

Тернопільська 10,5 25 10,3 25 11,3 20 17,3 20 13,7 22 14,1 22 17,4 22 16,6 21 17,8 17 19,8 16 26,0 16 26,9 16 

Харківська 29,3 15 31,3 12 28,7 15 26,3 15 26,2 13 27,5 15 28,8 16 30,8 14 25,8 14 28,7 13 29,7 15 28,5 15 

Херсонська 11,2 24 13,2 23 13,4 22 15,1 22 10,3 25 10,6 25 12,7 24 10,7 27 12,5 25 12,0 24 12,4 23 13,9 24 

Хмельницька 19,0 21 16,9 21 15,5 18 19,8 18 16,0 19 21,5 17 21,5 20 19,5 20 16,9 18 15,9 20 18,0 18 20,3 20 

Черкаська 21,2 18 22,6 17 23,4 13 31,8 13 19,0 18 18,3 20 22,2 19 20,0 19 15,5 21 17,3 18 14,1 22 17,7 22 

Чернівецька 19,9 19 17,8 19 11,4 24 12,6 24 11,0 24 9,8 26 11,7 26 11,4 26 9,8 26 9,7 25 10,9 24 13,4 25 

Чернігівська 19,5 20 17,8 20 15,1 21 16,0 21 20,0 16 20,2 19 24,0 17 21,5 17 22,0 16 28,3 15 29,8 14 31,5 12 

м. Київ 62,2 4 62,9 3 60,0 4 68,9 4 68,0 1 68,6 3 65,9 5 70,8 1 62,1 2 66,6 6 72,3 5 70,6 3 

м. Севастополь 13,7 23 13,2 24 8,2 27 9,1 27 9,6 26 9,2 27 11,2 27 14,7 24 9,4 27 - - - - - - 
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Посилення імпортозалежності індустріальних регіонів можна пояснити 

наступним: при нарощенні експортного потенціалу, місцеві підприємства 

втрачають значну частину внутрішнього ринку; завдяки ресурсно-сировинній 

базі більше реалізується проміжна, аніж готова промислова продукція; відсутні 

масштабні проекти із започаткування виробництва високотехнологічної 

продукції (у 2016 р. частка високотехнологічної продукції в середньому в 

регіонах не перевищувала 5,0 %), попит на яку в міру глобалізації постійно 

зростає; спостерігається істотне збільшення тінізації економічних відносин в 

умовах гібридної агресії. Частково такі трансформації притаманні економіці 

прикордонних регіонів, але основними передумовами посилення їх 

імпортозалежності стало значне скупчення розмитнених імпортних товарів на їх 

територіях, які надалі перевозяться в інші регіони, а також низька ефективність 

політики імпортозаміщення, яка спрямована на базові види економічної 

діяльності та не враховує масштабність споживчих потреб населення. 

Упродовж 2005-2016 рр. найвищого прогресу вдалося досягнути Івано-

Франківській області, рівень споживання імпорту якої зменшився майже удвічі. 

Передумовами цього стало в регіоні збільшення обсягів виробництва готової 

промислової продукції (у середньому щороку на 3,0 %), зростання капіталізації 

економіки (прямі іноземні інвестиції збільшилися майже в 7,0 разів), 

досягнення суттєвого зростання валового збору сільськогосподарських культур 

(більше ніж у 2,0 рази), збереження тенденції до зростання доходів населення (у 

2016 р. порівняно з попереднім періодом на 22,3 %), позитивні зрушення щодо 

підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції 

місцевих виробничих підприємств (ПАТ «Івано-Франківський арматурний 

завод», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», ПрАТ 

«Шкіряник», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Синтелон УА», ТОВ 

«Тенмарк» та ін.), реалізація низки програм та проектів підтримки підприємств 

місцевого господарства («Регіональна цільова програма розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2016 роки», «Просування інвестиційних 

можливостей і співпраці між малими та середніми підприємствами через 
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розвиток транскордонних зв’язків у Карпатському регіоні», «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду») [417]. 

У підсумку можна стверджувати, що недостатньо чітка й виважена 

позиція держави у регулюванні зовнішньоторговельних відносин призвела до 

загрози критичних масштабів і тенденцій імпортозалежності регіонів. З рис. 3.6 

можна бачити, що у 2016 р. частка імпорту у внутрішньому споживанні 

перевищила критичне значення (згідно з наказом Мінекономрозвитку України 

від 29.10.2013 р. № 1277 – 30,0 % [350]) у 13 регіонах, середнє значення в країні 

(61,4 %) – у восьми, перебувала в межах оптимального значення (згідно із 

вказаним наказом – 17,0 %) – у трьох, зросла порівняно з попереднім роком у 

16, перевищувала мінімальне значення (13,4 %) більше ніж у два рази у 17 

регіонах. 
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Рис. 3.6. Кількість регіонів за порівняльними параметрами частки імпорту 

у внутрішньому споживанні України у 2016 р. (складено за [118]) 
 

Для отримання висновків про тенденції імпортозалежності України 

визначено позиції регіонів з урахуванням значення та динаміки частки імпорту 

у внутрішньому споживанні впродовж 2005-2016 рр. (табл. 3.5). Вихідні дані 

подано у табл. Д.21 (див. дод. Д). 
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Таблиця 3.5 

Позиціонування регіонів України* з урахуванням значення та динаміки 

частки імпорту у внутрішньому споживанні у 2005-2016 рр.  
(складено автором) 

Групи регіонів за 

темпами зростання 

частки імпорту у 

внутрішньому 

споживанні 

Групи регіонів за часткою імпорту у внутрішньому споживанні 

регіони з 
низькою часткою 

імпорту у 
внутрішньому 
споживанні 

регіони з 
незначною 
часткою  
імпорту у 

внутрішньому 
споживанні 

регіони зі 
значною 

часткою імпорту 
у внутрішньому 

споживанні 

регіони з 
високою 
часткою 
імпорту у 

внутрішньому 
споживанні 

Чmin < Чсер - 1  Чсер - 1 < Чсер  Чсер < Чсер + 2  Чсер + 2 < Чmax  

11,7 < 14,7  14,8 < 38,0 38,1 < 67,3  67,4 < 77,7  

регіони, у яких 

частка імпорту 

у внутрішньому 

споживанні 

швидко зростає 

∆
Р

се
р
 +

 
2
t 
<

 ∆
Р

m
a

x 
 

6
,8

 <
 7

,1
 

  
Миколаївська 

область 

Закарпатська,  

Запорізька 

області 

регіони, у яких 

частка імпорту 

у внутрішньому 

споживанні 

зростає 

незначно 

∆
Р

се
р
 <

 ∆
Р

се
р
 +

 
2

t  

0
,7

 <
 6

,7
  

Херсонська 

області 

Тернопільська 

область 

Волинська, 

Львівська, 

Київська, 

Донецька 

області, м. Київ 

Дніпропетров-

ська область 

регіони, у яких 

частка імпорту 

у внутрішньому 

споживанні 

зменшується 

∆
Р

се
р
 -

 
1
t 
<

 ∆
Р

се
р
 

-1
,0

 <
 0

,6
 

Чернівецька, 

Кіровоградська 

області 

Чернігівська, 

Житомирська, 

Сумська, 

Харківська, 

Рівненська, 

Полтавська, 

Вінницька, 

Хмельницька, 

Черкаська області 

Одеська, 

Луганська 

області 

 

регіони, у яких 

частка імпорту 

у внутрішньому 

споживанні 

швидко 

зменшується 

∆
Р

m
in

 <
 ∆

Р
се
р

 -
 

1
t 

-1
,7

 <
 -

0
,9

 

 

Івано-

Франківська 

область 

  

Позначення: Чmax, Чmin, Чсер – максимальне, мінімальне та середнє значення частки імпорту у внутрішньому 

споживанні за регіонами; 1, 2 – середньоквадратичні відхилення часток імпорту у внутрішньому споживанні 

регіонів із низьким (незначним) та високим (значним) значеннями; 1t, 2t – середньоквадратичні відхилення 
часток імпорту у внутрішньому споживанні регіонів зі швидким (повільним) зменшенням (зростанням); ∆Рmax, 
∆Рmin, ∆Рсер – максимальний, мінімальний та середній темпи зростання частки імпорту у внутрішньому 
споживанні за регіонами. 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини 
зони проведення антитерористичної операції. 
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Регіони України було згруповано згідно з розрахунками середніх значень 

частки імпорту у внутрішньому споживанні та темпів її зростання, визначенням 

мінімального, максимального і середнього значення попередньо розрахованих 

показників та розрахунками середньоквадратичних відхилень часток імпорту у 

внутрішньому споживанні регіонів із низьким (незначним) і високим (значним) 

значеннями та часток імпорту у внутрішньому споживанні регіонів зі швидким 

(повільним) зменшенням (зростанням). При цьому, групи регіонів за часткою 

імпорту у внутрішньому споживанні було розділено за нижченаведеною 

методикою відносно високої, значної, незначної та низької часток. 
 

Якщо Чі ∈ 

 Чmax > Чсер + 2 

Чсер + 2> Чсер 

Чсер > Чсер - 31 

Чсер - 1> Чmin 

 

то і ∈ групи 

  області з високою часткою імпорту 

у внутрішньому споживанні; 

 області зі значною часткою 

імпорту у внутрішньому споживанні; 

 області з незначною часткою 

імпорту у внутрішньому споживанні; 

 області з низькою часткою імпорту 

у внутрішньому споживанні 

 

 

де Чі – частка імпорту у внутрішньому споживанні і-го регіону. 

 

Аналогічно регіони за темпом зростання частки імпорту у внутрішньому 

споживанні розподілено на групи за такою методикою відносно швидкого та 

повільного зростання чи зменшення: 

 

Якщо Чі ∈ 

 

∆Рmax > ∆Рсер + 2t 

∆Рсер + 2t > ∆Рсер 

∆Рсер > ∆Рсер - 1t 

∆Рсер - 1t > ∆Рmin 

 

то і ∈ групи 

  області, за якими частка 

імпорту у внутрішньому 

споживанні швидко зростає; 

 області, за якими частка 

імпорту у внутрішньому 

споживанні зростає повільно; 

 області, за якими частка 

імпорту у внутрішньому 

споживанні повільно 

зменшується; 

 області, за якими частка 

імпорту у внутрішньому 

споживанні швидко зменшується 

 

 

Отже, жодний регіон не потрапив у інтервали з високою часткою імпорту 

у внутрішньому споживанні та швидким її зростанням. Лише для 

Миколаївської області характерне швидке зростання частки імпорту у 
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внутрішньому споживанні, значення якої в середньому за досліджуваний період 

становило 61,9 %. Також варто виокремити регіони, в яких частка імпорту у 

внутрішньому споживанні перевищувала критичне значення більше ніж удвічі: 

у Закарпатській області різниця становила 47,7 %, Запорізькій – 38,4 %, 

Дніпропетровській – 35,9 %, Луганській – 15,8 %, та м. Києві – 36,6 %. 

Відповідно ці регіони потрапили до груп зі значною часткою імпорту у 

внутрішньому споживанні, де вона повільно зростала (Закарпатська, Запорізька 

області та м. Київ) або повільно зменшувалася (Одеська, Луганська області). 

При цьому зменшення залежності регіонів від імпортних поставок у 

середньому щороку не перевищувало 1,0 % і, якщо такі темпи будуть 

зберігатися, можна очікувати досягнення оптимального рівня (згідно зі 

згадуваним наказом – 17,0 %) через майже 50 років.  

Більшість регіонів України потрапила до групи з незначною часткою 

імпорту у внутрішньому споживанні. Відрізняються вони лише інтенсивністю її 

зростання чи зменшення. Так, повільно відбувалося зростання внутрішнього 

споживання імпорту в Тернопільській області, але воно перевищило середній 

темп зростання в країні (0,8 %). І навпаки, швидко зменшувалася залежність від 

імпорту в Івано-Франківській області, де її середній темп становив 1,7 %, а 

рівень споживання перевищив 28,0 %. 

Водночас третина регіонів України повільно позбавляється внутрішньої 

залежності від імпорту товарів (послуг). Утім, цього недостатньо для 

формування оптимального рівня імпортозалежності і, якщо такі темпи будуть 

збережені, окремим областям вдасться його досягнути більше ніж через десять 

років, зокрема Одеській – через 49, Рівненській – 32, Полтавській – 20, 

Черкаській – 11, Івано-Франківській – 9 років. 

Позиції регіонів України за часткою товарів, виготовлених на території 

України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі наведено у 

табл. Д.22 (див. дод. Д), і вони підтверджують попередні висновки про схожість 

характеристик імпортозалежності у прикордонних, індустріальних та інших 

регіонах України. У 2016 р. на прикордонних територіях України частка 
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імпорту у роздрібному товарообороті перевищувала 40,0 %, а особливо 

критична ситуація склалася у м. Києві (показник становив 53,7 %) та Одеській 

(49,0 %) і Волинській (47,8 %) областях. Негативно, що в цих регіонах показник 

за більше десяти років істотно збільшився: у Волинській області на 33,3 %, 

Закарпатській – 31,0 %, Львівській – 21,1 %, Одеській – 17,7 %. При цьому, 

індустріальним регіонам притаманне насичення внутрішнього ринку 

вітчизняними товарами (до середнього в країні), але їх частка збільшилася лише 

останніми роками. Так, у 2016 р. різниця від середньодержавного значення у 

Донецькій області становила 7,8 %, Запорізькій – 6,7 %, Луганській – 6,6 %. 

У підсумку варто зазначити, що в національній економіці склалася 

критична ситуація щодо залежності від імпорту. Так, у 2016 р. лише трохи 

більше ніж половина споживчих товарів у роздрібних мережах була 

вітчизняного виробництва, а за останнє десятиліття їх частка істотно 

зменшилася (на 14,7 %). Очевидно, що це досить негативно вплине на 

економічну безпеку регіонів та країни загалом і перешкоджатиме економічному 

відновленню та підвищенню якості і стандартів життя суспільства. 

Для оптових підприємств прикордонних та центральних регіонів України 

характерні малі частки продажу, зокрема у 2016 р. менше за середньодержавне 

значення (44,6 %), у Закарпатській області майже у 2,2 раза, Волинській – 

8,1 %, Львівській – 5,6 %, Київській – 4,9 % та м. Києві – 6,8 % (див дод. Д табл. 

Д.23). Відповідно, сьогодні значні обсяги імпортних товарів просуваються на 

внутрішній ринок не через великі оптові бази, а через дрібні канали товароруху 

надходять у роздрібні торговельні мережі. Про це свідчать значення часток 

вітчизняних товарів у структурі роздрібного й оптового товарооборотів. 

Зокрема, у роздрібній торгівлі частка вітчизняних товарів є меншою, ніж в 

оптовій, у Тернопільській (у 2016 р. різниця становила 25,6 %), Миколаївській 

(20,9 %), Донецькій (13,7 %), Хмельницькій (12,0 %), Житомирській (11,3 %), 

Херсонській (10,3 %) областях. В інших регіонах сформувалася протилежна 

ситуація, коли в роздрібній торгівлі частка продажу вітчизняних товарів є 

вищою, ніж в оптовій. Це характерно, окрім прикордонних, для Вінницької (у 
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2016 р. різниця становила 18,5 %), Івано-Франківської (15,9 %), Луганської 

(15,2 %), Київської (15,0 %), Дніпропетровської (12,6 %) і Запорізької (6,4 %) 

областей. Таку ситуацію можна пояснити тим, що оптові поставки імпортних 

товарів восновному спрямовані на задоволення потреб місцевих промислово-

виробничих підприємств; значна частка імпорту в оптовій торгівлі має низьку 

споживчу цінність для населення; роздрібним торговельним мережам регіонів 

вдалося налагодили прямі взаємозв’язки з вітчизняними та місцевими 

товаровиробниками. 

Таким чином, можна стверджувати, що в національній економіці 

сформувалися висока диференціація між регіонами відносно споживання 

імпорту. Зокрема, для: 1) прикордонних та центральних регіонів, через які 

переміщується вся товарна маса імпорту, характерно перебувати у високій 

імпортній залежності (імпорт займає більшу половину всіх споживчих товарів 

на внутрішньорегіональному ринку); 2) сусідніх з прикордонними регіонами 

властиво залежати від імпорту меншою мірою, але його рівень критичний; 

3) індустріальних регіонів, економіка яких низькотехнологічна та переважно 

зорієнтована на експорт проміжної й сировинної продукції, визначально 

перебувати в залежності від імпорту з високим ступенем інноваційності та 

технологічності. Утім, об’єктивні висновки можна зробити лише після 

вивчення галузево-секторальних особливостей споживання імпорту в регіонах. 

Врахування галузевого аспекту дозволяє підвищити ефективність державної 

політики в цій сфері [52, с. 103-110]. Також визначення галузевих особливостей 

економіки є необхідним для формування повноцінних висновків про стан, 

тенденції імпортозалежності та її вплив на економічну безпеку держави. 

В Україні проникнення імпорту у великих обсягах відбулося саме в тих 

галузях, в яких здійснюється виробництво продукції з більшою часткою 

доданої вартості та які забезпечують основне наповнення державного бюджету. 

Насамперед це стосується промисловості. Так, висока залежність від імпорту 

сформувалася щодо продукції низки переробних галузей промисловості (див. 

дод. Е табл. Е.1). Так, у 2016 р. обсяг імпорту в харчову промисловість 
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становив 1,4 млрд дол. США (3,7 % від загального обсягу імпорту в країні), у 

т. ч. виробництво харчових продуктів і напоїв – 1,1 млрд дол. США (2,9 %) та 

тютюнових виробів – 0,3 млрд дол. США (0,8 %). Відповідне надходження 

імпорту стало одним із основних чинників зменшення обсягів реалізації 

вітчизняної харчової продукції порівняно з попереднім роком на 15,2 %, 

зокрема цукру – 51,2 %, алкогольних та безалкогольних напоїв – 8,9 %, олії і 

тваринних жирів – 7,7 %, хліба та хлібобулочних виробів – 6,9 %. Також 

збільшилася часта збиткових підприємств галузі – до 39,5 %. 

Водночас у целюлозно-паперовій промисловості споживання імпорту у 

2016 р. становило 0,8 млрд дол. США (2,0 % від загального обсягу імпорту в 

країні), зокрема у виробництві паперової маси, паперу, картону та виробів із 

них – 0,6 млрд. дол. США (1,4 %) та видавничій і поліграфічній діяльності, 

тиражуванні записаних носіїв інформації – 0,2 млрд дол. США (0,5 %). Ознаки 

імпортозалежності галузі підтверджуються зростанням обсягу імпорту, зокрема 

впродовж 2005-2016 рр. імпорт паперових виробів збільшився на 0,1 млрд дол. 

США (20,0 %), поліграфічної продукції – на 0,1 млрд дол. США (40,0 %). 

Також у галузі постійно спостерігається зростання негативного сальдо, яке 

щороку за аналізований період перевищувало 0,2 млрд дол. США. 

Якщо в харчовій промисловості збільшення обсягів імпорту зумовлене 

головним чином низькою якістю вітчизняної продукції та її невідповідністю 

світовим стандартам, то у целюлозно-паперовій – недостатньою виробничою 

потужністю підприємств, які на сьогодні спроможні забезпечувати потреби 

держави і населення у відповідній продукції менше ніж на 60,0 %. Так, на 

території України у 2016 р. було виготовлено не більше 0,7 млн т паперу та 

картону, а приміром у США – 84,2 млн т, Китаї – 57,2 млн т, Японії – 32,1 млн 

т, Німеччині – 22,5 млн т, Канаді – 20,2 млн т, Фінляндії – 14,5 млн т, Франції – 

11,7 млн т, Італії – 10,1 млн т, Росії – 7,2 млн т [16; 369, с. 181-183]. 

Останніми роками істотно зросли обсяги імпорту у нафтопереробній 

галузі – більше ніж у 2,5 раза. Так, у 2016 р. імпорт у галузі становив 

1,6 млрд дол. США, або 4,0 % від загального обсягу імпорту в країні. 



240 

 

Насичення внутрішнього ринку якісними імпортними продуктами нафто пере-

роблення стало однією з головних причин скорочення їх внутрішнього 

виробництва, яке у 2016 р. порівняно з попереднім періодом становило 26,2 %.  

Аналогічні тенденції спостерігаються в хімічній промисловості, де 

імпортні поставки у 2016 р. становили 1,3 млрд дол. США (3,3 % від загального 

обсягу імпорту в країні) та порівняно з 2005 р. збільшилися на 0,1 млрд дол. 

США, або на 33,3 %. А враховуючи рівень доларизації національної економіки, 

темпи інфляції та інші фінансово-економічні чинники, можна стверджувати про 

суттєве посилення імпортозалежності хімічної галузі. У результаті цього 

рецесивні процеси в галузі набули прискореного характеру: обсяг реалізованої 

вітчизняної хімічної продукції скоротився на 18,2 %; рівень збитковості 

операційної діяльності сягнув 11,3 %; частка прибуткових підприємств 

скоротилася до 60,0 %. Водночас динаміка галузевого виробництва була 

різновекторною. Так, істотно зменшилося (майже на 25,0 %) внутрішнє 

виробництво основної хімічної продукції (добрив і азотних сполук, пластмас і 

синтетичного каучуку) і, навпаки, збільшилися (на понад 10,0 %) обсяги 

виробництва мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, 

парфумних і косметичних засобів [460, с. 18-22, 151-153]. 

Посилюють імпортозалежність на внутрішньому ринку хімічної продукції 

й інші чинники. Так, визначальну роль у його розвитку мають не економічні 

чинники (як звуження внутрішнього попиту, підвищення цін на сировину, 

нестабільність зовнішніх ринків), а, скоріш, переформатування ринку через 

законодавчо-політичне лобіювання інтересів приватних бізнес-структур та 

формування монополій у доходоутворювальних продуктових «гілках» галузі 

(азотній і титановій). Уже тривалий час зберігається високий ступінь 

монополізації підприємствами холдингової бізнес-групи «Ostchem Holding AG» 

виробництва аміаку (на рівні 68,0 %), аміачної селітри (100,0 %) [74]. 

Найбільше споживання імпорту відбувається в металургійній галузі. У 

2016 р. металургійними підприємствами використано імпортних продуктів на 

суму 2,6 млрд дол. США (5,4 % від загального обсягу імпорту в країні), що на 
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0,3 млрд дол. США, або 36,9 %, більше порівняно з 2005 р. Така тенденція має 

вкрай негативний вплив на економічну безпеку держави, адже лише в 

металургійній галузі забезпечується більше ніж 25,0 % усього внутрішнього 

промислового виробництва і збільшення обсягів імпорту металургійної 

продукції може призвести до ще більшого зниження ефективності 

використання наявних трудових і сировинних ресурсів та виробничих 

потужностей. З одного боку, позитивним є те, що обсяги імпорту за останні 

декілька років зменшилися (у середньому щороку на 9,6 %), а з іншого – досі 

продовжується виробництво металопродукції сировинного спрямування та 

низької технологічної придатності, яка не спроможна якісно замінити імпорт. 

Також критичною залишається ситуація в машинобудівній галузі, 

проблеми якої є багато в чому ідентичні металургійній – низький техніко-

технологічний рівень, малоефективна реалізація потенціалу науково-технічного 

співробітництва, відсутність належної державної підтримки, висока зношеність 

основних виробничих засобів тощо. Усе це призводить до того, що в галузі 

формується висока імпортозалежність від продукції, яка забезпечує 

завершеність технологічного циклу. Так, у 2016 р. у виробництві транспортних 

засобів та устаткування було використано імпортних продуктів на суму 

3,4 млрд дол. США (5,8 % від загального обсягу імпорту в країні), зокрема машин 

та устаткування – 0,8 млрд дол. США (1,9 %), електричного, електронного та 

оптичного устаткування – 0,7 млрд дол. США (1,4 %), транспортних засобів – 0,9 

млрд дол. США (1,2 %). Також сформувалася висока імпортозалежність у 

виробництві автомобілів, сільськогосподарської техніки (до прикладу, лише 

імпорт зернозбиральних комбайнів перевищує внутрішнє виробництво більше 

ніж у 25,0 разів), складної побутової техніки тривалого користування тощо. Тут 

варто наголосити на невідповідності вітчизняної машинобудівної продукції 

сучасним вимогам промислового виробництва, її відставанні за показниками 

паливної ефективності, комфортності порівняно з аналогічним імпортом. 

Відомо, що важливою галуззю для будь-якої економіки є енергетична і 

посилення її імпортозалежності призводить до порушення національної безпеки 
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країни. Так, у 2016 р. підприємства, діяльність яких була пов’язана з 

постачанням електроенергії, природного газу, подачею пари, гарячої води 

тощо, імпортували продукції на суму 0,9 млрд дол. США (1,9 % від загального 

обсягу імпорту в країні), що на 0,5 млрд дол. США, або майже у 2,0 рази, 

більше порівняно з 2005 р. Крім того, на території України малоефективно 

використовується потенціал відновлюваної енергетики, про що свідчить частка 

виробництва електроенергії з відновлю-ваних джерел у загальному її 

виробництві, яка становить менше ніж 1,0 %. 

Явно посилюється залежність національної економіки від імпортних 

поставок товарів, зважаючи на тенденції у торгівлі автомобілями та 

мотоциклами, де обсяг імпорту впродовж 2005-2016 рр. збільшився майже у два 

рази – з 1,8 млрд дол. США (5,0 % від загального обсягу імпорту в країні) у 

2005 р. до 3,4 млрд дол. США (7,9 %) у 2016 р. Вироблені на території України 

автомобілі істотно поступаються за низкою експлуатаційних характеристик і не 

спроможні конкурувати за іншими критеріями із світовими брендами. Хоча 

купівельна спроможність та економічна активність населення зменшується, 

посилюється інфляційний тиск, продовжується дестабілізація національної 

грошової одиниці, але в міру низької забезпеченості населення автомобілями 

(60 од. на 1000 жителів, тоді як у високорозвинутих країнах понад 500 од.) 

означена імпортна залежність буде зростати. 

Досі в Україні малорозвиненою є транспортна галузь, і сьогоднішнє її 

функціонування тісно пов’язане з імпортними поставками товарів (послуг). 

Так, у 2016 р. підприємствами галузі в господарській діяльності використано 

імпортної продукції на суму понад 0,3 млрд дол. США, з них у наданні 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операціях – на 0,2 млрд дол. 

США (0,5 % від загального обсягу імпорту в країні). Упродовж 2005-2016 рр. 

споживання імпорту в галузі істотно збільшилося, і це стосувалося всіх видів 

транспорту: авіаційного (у 5,3 раза), водного (у 4,7 раза), наземного (на 38,8 %). 

Утім, висновки про рівень імпортозалежності галузей не є повними, якщо 

розглядати лише обсяги споживання імпорту, не оперуючи відносними 
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показниками, зокрема коефіцієнтом покриття експортом імпорту (див. дод. Е 

табл. Е.2). Так, з 2005 р. значення коефіцієнта покриття експортом імпорту в 

Україні за товарами не було нижче за 0,84, а в окремих роках перевищувало 

одиницю. Щодо значної кількості галузей національної економіки відповідний 

показник є нижчим від загальнодержавного значення, а в окремих перевищує 

його більше ніж у 10,0 разів. У 2016 р. покриття експортом імпорту було в 

межах 5,0-20,0 %: у торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічному 

обслуговуванні та ремонті – 6,0 %, охороні здоров’я та наданні соціальної 

допомоги – 7,0 %, грошовому та фінансовому посередництві – 10,0 %, наданні 

санітарних послуг, прибиранні сміття та знищенні відходів – 11,0 %, діяльності 

пошти та зв’язку, у сфері інформатизації – 12,0 %, діяльності авіаційного 

транспорту – 14,0 %, сферах культури, спорту, відпочинку та розваг – 19,0 %.  

Варто виділити освітню галузь, де впродовж 2005-2016 рр. рівень 

покриття експортом імпорту зменшився майже у 2,0 рази – з 54,0 % (2005 р.) до 

27,0 % (2016 р.). На жаль, у нашій державі більше відбувається підтримка 

функціонального стану освіти, а проведення реформ із частою зміною 

керівництва галузі лише імітує структурні та інституціональні реформи. 

Позитивно слід оцінити підвищення рівня покриття експортом імпорту у 

системі державного управління (з 1,0 % (2005 р.) до 20,0 % (2016 р.)), 

діяльності громадських організацій (з 4,0 % до 29,0 %), відносинах оренди 

машин та устаткування, прокату побутових виробів і предметів особистого 

вжитку (з 6,0 % до 32,0 %), діяльності у сферах права, бухгалтерського обліку, 

інжинірингу, надання послуг підприємцям (з 11,0 % до 53,0 %), у наданні 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операціях (з 24,0 % до 79,0 %). 

Для галузей матеріального виробництва характерним є покриття імпорту 

експортом у межах 40,0-70,0 %. Так, у 2016 р. в тютюновій промисловості 

рівень покриття становив 64,0 % та порівняно з 2005 р. збільшився у 4,5 раза. 

Аналогічними темпами зріс рівень покриття експортом імпорту в 

автомобілебудуванні, а саме у виробництві автомобілів, причепів та 

напівпричепів – з 26,0 % (2005 р.) до 86,0 % (2016 р.). При цьому значна частка 
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такого результату була забезпечена збільшенням обсягів серійного виробництва 

автомобілів торговельних марок VW Group (Škoda і SEAT). Утім, це лише 

поодинокий випадок успішного залучення іноземних інвестицій у галузь. 

Водночас, досить вдало експортуються та успішно конкурують на світовому і 

внутрішньому ринках причепи та напівпричепи вітчизняного виробництва. 

Упродовж 2005-2016 рр. у галузі виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення та ядерних матеріалів відбулося істотне підвищення 

залежності від імпорту (обсяг збільшився майже в 3,0 рази), яке слід пов’язати з 

внутрішніми проблемами галузі: низькою якістю та зменшенням обсягів 

виробництва продукції; технічною й технологічною відсталістю виробничої 

бази; зростанням вартості та погіршенням поставок сировинних ресурсів тощо. 

Також погіршилося використання експортного потенціалу, результати якого у 

2016 р. дозволили покрити імпорт лише на 68,0 %, натомість у 2005 р. експорт 

перевищував імпорт більше ніж у 3,0 рази. Крім того, варто очікувати ще 

більшого підвищення імпортозалежності галузі через загострення збройного 

конфлікту на Донбасі, яке спричинило пошкодження чи зруйнування 

численних коксохімічних та енергетичних підприємств (ПАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод», ПАТ «Алчевський коксохімічний завод», ПАТ 

«Ясинуватський коксохімічний завод», ПрАТ «Макіївкокс», ТОВ «Горлівський 

коксохімічний завод») [300]. 

У результаті бойових дій посилився дисбаланс між імпортом та 

експортом у виробництві та розподіленні електроенергії, газу, пари та гарячої 

води. Зокрема, втрачено (або працюють за умов подвійного податкового 

обтяження) низку об’єктів енергетичної інфраструктури: теплові електростанції 

(Страробешівську ТЕС ПАТ «Донбасенерго», Зуївську ТЕС ТОВ «ДТЕК 

Східенерго»); теплоелектроцентралі та блок-станції (ДП «Зуївська 

експериментальна ТЕЦ», ЦЕВС ПАТ «Донецький металургійний завод», ТЕЦ 

ВАТ «Сілур», ГТС Алчевського МК, ПАТ «Концерн «Стірол», ПАТ 

«Єнакіївський металургійний завод», ПАТ «Макіївський металургійний завод», 

когенераційну установку ПрАТ «Макіївкокс», ТОВ «ТПК Укрсплав»), вітрові 

електростанції (ТОВ «Вітряний парк Лутугинський», ТОВ «Вітряний парк 
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Краснодонський», ТОВ «Вітряний парк Новоазовський», ВЕО 

«Вітроенергопром») [351]. Якщо на початку 2017 р. рівень експортного покриття 

імпорту в галузі становив 43,0 % і впродовж 2005-2016 рр. у середньому щороку 

знижувався на 2,5 в.п., то можна з високою ймовірністю спрогнозувати, що такі 

тенденції лише пришвидшать його зниження.  

У надрах нашої держави виявлено майже 8,3 тис. родовищ мінеральної 

сировини промислового значення, із видобутком та використанням якої може 

бути пов’язано 48,0 % усього промислового потенціалу країни і до 20,0 % її 

трудових ресурсів [349]. Але це не перешкоджає збільшенню обсягів імпорту 

неметалевої мінеральної продукції, зокрема скляних та керамічних виробів, 

цементу, будівельних сумішей, абразивних виробів. Зокрема, рівень покриття 

експортом імпорту таких товарів на початок 2017 р. становив 87,0 % та 

порівняно з 2005 р. знизився на 26,0 %. Такі ж тенденції характерні у 

виробництві гумових та пластмасових виробів, зокрема випереджувальне 

зростання імпорту над експортом у 2005-2016 рр. становило 28,0 %, а рівень 

його експортного покриття – 78,0 %. Наразі мінеральні продукти складають 

майже 30,0 % усього імпорту, і за таких тенденцій їх частка може й зрости. 

Окрім галузевих особливостей імпортозалежності, варто наголосити й на 

секторальних (первинний, вторинний, третинний) згідно з теорією структурних 

змін (гіпотези трьох секторів економіки) К. Кларка [507, с. 202-250], 

А. Фішера [513, с. 24-38; 514, с. 55-78], Ж. Фурастьє [515, с. 5-17]. Так, згідно 

табл. 3.6 та Е.3-Е.18 (див. дод. Е) отримані результати аналізу засвідчують 

високу імпортну залежність вторинного сектору економіки України, яка за 

останнє десятиліття посилилася. У 2016 р. обсяг імпорту у вторинному секторі 

становив 34,5 млрд дол. США, що на 17,2 млрд дол. США, або майже у 2,0 

рази, більше, ніж у первинному та третинному секторах разом узятих. Тут 

насамперед визначальною є техніко-технологічна залежність, яка пов’язана з 

накопиченням відсталості та застарілістю виробничих потужностей 

національної промисловості (у переробній промисловості рівень зношеності 

основних засобів підвищився з 59,2 % (2005 р.) до 76,2 % (2016 р.)). 
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Таблиця 3.6 

Показники імпортозалежності за секторальною структурою економіки України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 

С
ек

то
р
и
 

ек
о
н
о
м
ік
и

 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

П
ер

в
и
н
н
и
й

 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 11,4 11,8 15,1 21,3 14,2 19,3 26,1 23,0 19,9 11,2 9,6 10,0 -1,4 0,4 

частка сектору в загальному обсязі 

імпорту, % 
25,8 22,1 20,9 20,7 25,9 26,2 26,4 22,8 20,4 17,6 18,9 18,0 -7,8 -0,9 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,35 0,31 0,25 0,45 0,52 0,42 0,44 0,64 0,76 1,15 1,20 1,24 0,89 0,04 

частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
57,6 54,8 53,4 56,9 66,9 61,9 63,4 70,0 60,4 63,5 70,0 71,1 13,5 1,1 

імпортна квота, % 91,8 87,9 89,0 83,0 98,9 96,8 98,1 93,9 70,7 57,9 56,9 58,0 -33,8 1,1 

коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,01 1,04 0,99 1,07 0,84 1,02 0,99 1,04 1,33 1,22 1,02 1,04 0,03 0,02 

В
то

р
и
н
н
и
й

 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 26,9 34,5 47,4 67,5 31,3 43,7 62,1 66,1 64,4 43,5 33,5 34,5 7,6 1,0 

частка сектору у загальному обсязі 

імпорту, % 
60,7 64,7 65,7 65,4 57,1 59,5 62,7 65,5 66,1 68,3 65,8 66,9 6,2 1,1 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,24 1,08 1,03 0,94 1,10 1,10 1,00 0,84 0,76 0,82 0,82 0,81 -0,43 -0,01 

частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
108,4 91,1 92,0 100,5 96,4 117,9 126,2 147,5 99,5 105,4 152,5 140,1 31,7 -12,4 

імпортна квота, % 85,9 84,9 89,8 107,0 87,7 105,9 126,5 194,4 129,9 130,5 128,0 129,7 43,8 1,7 

коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,01 1,01 0,94 0,84 1,22 0,83 0,84 1,20 1,50 1,00 1,02 1,01 0,0 -0,01 

Т
р
ет
и
н
н
и
й

 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 6,0 7,0 9,7 14,3 9,3 10,5 10,8 11,8 13,1 9,0 7,8 8,0 2,0 0,2 

частка сектору у загальному обсязі 

імпорту, % 
13,4 13,2 13,4 13,9 17,0 14,3 10,9 11,7 13,5 14,1 15,3 15,1 1,7 -0,2 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,27 1,32 1,20 1,06 1,19 1,29 1,42 1,41 1,33 1,22 1,31 1,35 0,08 0,04 

частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
13,7 13,0 12,8 13,6 13,6 13,4 12,1 12,5 12,1 13,2 17,2 18,9 5,2 1,7 

імпортна квота, % 13,2 12,5 12,5 13,5 13,2 12,9 11,5 11,9 11,6 12,9 15,5 16,4 3,2 0,9 

коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,02 1,06 1,00 0,93 1,02 1,03 1,11 0,97 1,02 0,90 0,83 0,90 -0,12 0,07 
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Закріплення низькотехнологічної структури економіки призвело до того, 

що у 2016 р. частка імпорту у внутрішньому споживанні вторинного сектору 

становила 140,1 %, а покриття експортом імпорту – 81,0 %. Негативною 

обставиною є те, що проникнення імпорту відбувається високими темпами, 

зокрема впродовж 2005-2016 рр. його обсяг збільшився на 8,7 млрд дол. США, 

або на 33,5 %, частка у внутрішньому споживанні зросла на 31,7 %, а покриття 

експортом імпорту знизилося на 43,0 %. Про високу імпортозалежність 

вторинного сектору свідчать і інші показники. Зокрема, протягом останніх 

п’яти років спостерігається перевищення імпорту над ВВП (станом на початок 

2017 р. становило 29,7 %, а найбільше у 2012 р. – 94,4 %), але позитивно, що 

ВВП зростав більшими темпами, ніж імпорт (у 2016 р. на 1,0 %, а найбільше у 

2013 р. – на 50,0 %). 

Варто зазначити, що за такої критичної ситуації у вторинному секторі 

економіки в Україні досі не розроблено та не імплементовано національної 

стратегії забезпечення технологічної конкурентоспроможності на довгостро-

кову перспективу, не реформовано наявну організаційно-інституційну систему 

управління технологічним розвитком, повільно відбувається розбудова фінан-

сової інфраструктури технологічного та інноваційного виробництва, нество-

рено ефективних каналів обміну високими технологіями тощо [9, с. 260-264]. 

Імпортна залежність первинного і вторинного секторів національної 

економіки є нижчою за загальнодержавне значення, і це дозволяє стверджувати 

про існування в них достатнього ресурсу для забезпечення виробництва та 

реалізації конкурентоспроможної продукції на внутрішньому ринку. Особливо 

це виражено в первинному секторі, що об’єднує ресурсно-сировинні галузі 

економіки (сільське господарство, добувну та лісозаготівельну промисловість, 

рибальство). Так, за останнє десятиліття у 2016 р. в первинному секторі 

національної економіки найменше спожито імпортованої продукції 

(10,0 млрд дол. США), частка імпорту у загальному обсязі досягнула досить 

низького рівня (18,0 %), вдруге експорт повністю покрив імпорт, маючи запас у 

24,0 %. Позитивним є й те, що істотно знизився рівень імпортної квоти – на 
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33,8 % (з 91,8 % у 2005 р. до 58,0 % у 2016 р.) та більшість часу ВВП зростав 

випереджувальними темпами порівняно з імпортом. Водночас у 2005-2016 рр. 

рівень внутрішнього споживання імпорту в первинному секторі національної 

економіки постійно зростав і у 2016 р. досягнув найвищого значення – 71,1 %, 

що на 13,5 в.п. більше порівняно з 2005 р. 

Серед секторів національної економіки найнижчий рівень 

імпортозалежності у третинному секторі, до якого належить економічна 

діяльність, пов’язана з послугами. Утім, останні тенденції засвідчують про 

поступове зростання залежності сектору від поставок імпорту. Так, за 

аналізований період збільшився обсяг імпорту на 2,0 млрд дол. США, або на 

33,3 % (з 6,0 млрд дол. США у 2005 р. до 8,0 млрд дол. США у 2016 р.), 

підвищилася до 15,1 % частка сектору в загальному обсязі імпорту (за останні 

п’ять років одне з найвищих значень), зростання імпорту було випереджу-

вальним порівняно з ВВП (у 2016 р. на 10,0 %). 

На початок 2017 р. імпортозалежність третинного сектору національної 

економіки була найвищою за увесь аналізований період, про що свідчать 

значення частки імпорту у внутрішньому споживанні (18,9 %) та імпортної 

квоти (16,4 %). З одного боку, можна стверджувати, що зростання 

імпортозалежності зумовлене інтенсивним розвитком економіки, у рамках 

якого виникла додаткова потреба у використанні сучасних інноваційно-

технологічних продуктів, а з іншого – низькою якістю споживчих товарів і 

послуг вітчизняних підприємств та організацій, яка не дозволяє забезпечувати 

економічний розвиток країни, і, відповідно, відбулася їх заміна імпортом.  

Щодо вітчизняної системи надання адміністративних послуг, то її 

децентралізація відбувається дуже повільно, громадяни роботою 

малозадоволені (на початок 2016 р. 52,0 %) та недостатньо поінформовані 

(67,0 %) [313], питання розвитку досі законодавчо не врегульовані, зокрема 

щодо встановлення адміністративного збору, повноцінного впровадження 

електронного документообігу, запровадження багатоканального підходу у 

наданні державних послуг. Усе це лише посилює використання імпортних 
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технологій і залежність від них. 

Залишаються невирішеними й питання в галузі освіти (щодо 

вдосконалення стандартів освіти, фінансового забезпечення функціонування 

професійно-технічної та вищої освіти, диверсифікації форм освіти), науки 

(щодо стимулювання фундаментальних та прикладних досліджень, зміцнення 

матеріально-технічної бази, інтеграції у світовий науковий простір), інформації 

та телекомунікації (щодо державної підтримки розвитку індустрії програмної 

продукції, роздержавлення та розвитку суспільного мовлення, захисту 

медійного та загалом інформаційного простору), соціального забезпечення 

(щодо розвитку пенсійної системи, запровадження медичного страхування, 

формування цілісної системи соціального страхування). 

Трисекторна модель не повною мірою дає змогу характеризувати 

сучасний стан і тенденції імпортозалежності національної економіки, тому 

варто зробити акцент на функціонуванні реального сектору, де формуються 

базові передумови її конкурентоспроможності і життєздатності, а відтак й 

імпортозалежності та економічної безпеки (табл. 3.7).  

Без сумніву, що в секторі матеріально виробництва створюється більша 

частина ВВП країни, згруповані базові галузі економіки, які формують її 

конкурентоспроможність. Тому виникнення залежності від імпорту у цьому 

секторі перешкоджає фінансовій стабільності і виробничій ритмічності галузей 

та суттєво загрожує економічній безпеці держави.  

Негативно, що імпортозалежність матеріальної сфери реального сектору 

економіки постійно посилюється, зокрема згідно табл. 3.7 та Е.3-Е.18 (див. 

дод. Е) отримані результати аналізу засвідчують впродовж 2005-2016 рр. 

суттєве збільшення обсягу імпорту (на 14,9 % або 5,7 млрд дол. США), частки 

імпорту у внутрішньому споживанні (на 32,3 %), імпортної квоти (на 11,7 %), а 

також зниження рівня покриття експортом імпорту (на 7,0 %), випередження 

імпорту над ВВП (на 6,0 %). 
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Таблиця 3.7 

Показники імпортозалежності реального сектору економіки України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 
Складові 

реального 

сектору 

економіки 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Сектор 

матеріального 

виробництва 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 38,2 38,2 38,2 38,2 24,1 24,4 24,2 88,7 84,0 54,7 43,1 43,9 5,7 0,8 
частка сектору в загальному обсязі 

імпорту, % 
87,1 85,4 81,5 75,2 75,1 72,2 71,1 89,0 87,4 87,1 86,5 87,3 0,2 0,8 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,98 1,07 1,37 1,90 1,73 2,28 3,03 0,78 0,76 0,88 0,90 0,91 -0,07 0,01 
частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
92,7 81,6 78,8 81,6 82,0 96,6 113,1 122,3 91,3 98,0 126,1 125,0 32,3 -1,1 

імпортна квота, % 94,7 77,4 61,1 47,0 51,4 43,1 34,4 166,1 116,6 110,7 105,5 106,4 11,7 0,9 
коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,10 1,22 1,27 1,30 0,91 1,19 1,25 0,21 1,42 1,05 1,05 1,04 -0,06 -0,01 

Сектор 

торговельних 

послуг 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 4,1 5,1 6,2 9,6 5,5 6,5 6,6 8,5 9,4 5,9 4,6 4,7 0,6 0,1 
частка сектору в загальному обсязі 

імпорту, % 
9,3 11,4 13,3 19,0 17,2 19,3 19,4 8,5 9,8 9,4 9,2 9,3 0,0 0,1 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,66 1,57 1,50 1,24 1,60 1,66 1,88 1,60 1,49 1,49 1,87 1,86 0,20 -0,01 
частка імпорту у внутрішньому 
споживанні, % 

17,9 17,7 15,7 18,3 18,1 17,3 14,6 18,4 18,0 18,3 21,9 22,4 4,5 0,5 

імпортна квота, % 16,0 16,1 14,6 17,6 16,3 15,5 13,0 16,5 16,6 16,8 17,4 17,9 1,9 0,5 
коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,01 1,00 1,10 0,83 1,08 1,05 1,20 0,57 1,00 0,99 0,97 0,98 -0,03 0,01 

Сектор 

індивідуальних 

(споживчих) 

послуг 

обсяг імпорту сектору, млрд дол. США 1,6 1,4 2,4 3,0 2,4 2,9 3,2 2,5 2,7 2,2 2,1 2,1 0,5 0,0 
частка сектору в загальному обсязі 

імпорту, % 
3,6 3,2 5,2 5,8 7,6 8,4 9,5 2,5 2,8 3,5 4,3 4,5 0,9 0,2 

коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,54 0,86 0,82 0,95 0,82 0,83 0,87 1,20 1,21 0,92 0,77 0,80 0,26 0,03 
частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
7,9 5,9 7,2 6,6 7,7 8,0 8,1 5,6 5,1 6,9 9,7 10,0 2,1 0,3 

імпортна квота, % 8,2 6,0 7,3 6,6 7,8 8,1 8,2 5,5 5,1 6,9 9,4 9,6 1,4 0,2 
коефіцієнт випередження ВВП над 

імпортом 
1,15 1,37 0,82 1,11 0,84 0,96 1,00 1,47 1,09 0,73 0,74 0,80 -0,35 0,06 
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Спостерігається надмірна імпортозалежність сектору торговельних 

послуг, яка підтверджується критичними значеннями частки імпорту у 

внутрішньому споживанні (у 2016 р. понад 22,0 %) та імпортної квоти (близко 

18,0 %). Імпортні поставки в торговельну сферу національної економіки у 

великих обсягах збільшилися в передкризові періоди (у 2008 і 2013 рр. більше 

ніж у 2,0 рази порівняно з 2005 р.), а починаючи з 2012 р. їх інтенсивність 

зростання була вищою, ніж ВВП. 

Сформувалася залежність від імпорту й сектору індивідуальних 

(споживчих) послуг, проте її варто оцінити як оптимальну та допустиму з 

огляду на необхідність швидкого вирішення економічних завдань щодо 

врівноваження дисбалансів розвитку внутрішнього ринку. Для сектору 

індивідуальних (споживчих) послуг характерно, що впродовж 2005-2016 рр. не 

перевищували 10,0 % значення частки імпорту у внутрішньому споживанні, 

імпортної квоти, частки сектору в загальному обсязі імпорту. Вдалося також 

посилити експортний потенціал і тим самим більше ніж на 25,0 % збільшити 

рівень покриття експортом імпорту. Незважаючи на це, імпортозалежність 

сектору підвищується, що засвідчується прискоренням імпорту порівняно з 

ВВП (на 35,0 %), збільшенням його обсягу (на 31,3 %) та іншими тенденціями.  

Отже, у державній політиці імпортозаміщення варто передбачити: 

імплементацію міжнародних стандартів якості виробництва; формування дієвої 

та дієздатної підприємницької інфраструктури; створення майданчиків інтеграції 

виробничого й торговельно-посередницького секторів; удосконалення 

механізмів кредитування, обліку грошових розрахунків, розвитку інтернет-

технологій з продажу вітчизняних товарів; розбудову недержавної системи 

контролю якості та безпечності товарів, доступності споживчих послуг; зміну 

структури роздрібного споживання на користь товарів тривалого використання 

та з вищою часткою доданої вартості. При цьому повинна бути досягнута 

системність і комплексність структуризації виробничо-споживчих відносин для 

забезпечення глибинності галузево-секторального реформування національної 

економіки. 
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3.3 Аналіз ефективності державної політики імпортозаміщення і 

гарантування економічної безпеки 

 

Імпортозаміщення є інструментом державної політики, що реалізується 

практично у всіх економіках за різного стану й рівня розвитку, а особливе 

значення має в разі, коли проникнення імпорту охоплює ключові сфери 

внутрішнього ринку, порушує темпи соціально-економічного розвитку, 

перешкоджає реалізації реформ у сфері збалансованого розвитку внутрішнього 

ринку. Тому важливим є узгодження з проведенням структурних реформ, 

інституціональних змін, підвищенням стандартів життя, поділом сфер 

відповідальності як держави, так і бізнесу, громадянського суспільства. 

Особливо актуальним є завдання ефективної реалізації державної 

політики імпортозаміщення для національної економіки, яка перебуває під 

тиском загроз нового типу та ненадійності зовнішніх гарантій безпеки. Так, 

виникає гостра потреба використання інших (інноваційних) підходів до 

збереження й розвитку економічного потенціалу, консолідації громадянського 

суспільства, реалізації зовнішньої політики. Усе це потребує підвищення рівня 

якості державного стратегічного планування, зміцнення інституціональної бази 

управління та оновлення формату державної влади з приведенням його до 

базових принципів економічної безпеки. 

На сьогодні можна достовірно стверджувати про низьку результативність 

державної політики імпортозаміщення в Україні. Зокрема, уже довго на 

внутрішньому ринку триває витіснення продукції вітчизняних виробників, не 

вдається забезпечити належний рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, не сформовано привабливого інвестиційного середовища, 

погіршуються конкурентні відносини, зростає рівень тінізації. Про 

ефективність системи управління свідчитиме рівень виконання державою 

безпосередніх функцій (аналізу, планування, організації, мотивації), які, власне, 

й покликана реалізувати державна політика. 

Відомо, що попереднє прийняття якісних управлінських рішень вимагає 
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належного формування інформаційно-аналітичного забезпечення та залучення 

для цього відповідних ресурсів. Об’єктивно неможливо досягнути високої 

результативності у реалізації державної політики імпортозаміщення без систем-

ного аналізу, завдяки якому вдається отримати висновки стосовно конкретних 

проблем розроблення та реалізації, причин виникнення та перешкод подолання, 

перспектив заходів забезпечення планових структурних змін при державному 

регулюванні, зокрема в галузевому та регіональному вимірах. 

Отримані результати аналізу визначають заздалегідь намічений порядок 

дій, необхідних для досягнення поставленої мети та цілей, що в підсумку 

підтверджується виконанням функції планування, включно з визначенням 

методів, способів та видів ресурсів, необхідних для посилення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників для вдалого 

заміщення імпортних аналогів. При цьому, усі управлінські дії під час 

реалізації відповідної політики повинні бути впорядкованими, раціонально 

згрупованими та безперешкодно за необхідності підлягати коригуванню. Таким 

чином виконується функція організації, за якої процес імпортозаміщення 

набуває структурного характеру, із налагодженням функціональних 

взаємозв’язків між усіма економічними агентами на внутрішньому ринку та 

забезпеченням узгодження інтересів держави й приватних бізнес-структур. 

Для досягнення організаційних цілей неабияке значення мають процеси 

спонукання, спрямування, стимулювання, винагородження тощо. А це 

підтверджує важливість виконання функції мотивації в реалізації державної 

політики імпортозаміщення, що передбачає формування сприятливого 

середовища для активізації внутрішнього підприємницького потенціалу, у 

якому реалізовуватимуться мотиваційні інструменти й заходи на різних рівнях: 

від дерегулювання та спрощення господарських відносин до посилення норм 

відповідальності, передбачуваності, саморегулювання. У такому середовищі 

суб’єкти економічних відносин можуть отримати ширші компетенції щодо 

розвитку бізнесу, його інвестиційно-інноваційної підтримки, а органи 

державного регулювання матимуть високу мотивацію для їх покращання. 
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Варто дотримуватися думки, що представлення державної політики 

імпортозаміщення крізь базові управлінські функції дозволяє адекватно та 

об’єктивно провести аналіз її ефективності, враховуючи аспекти внутрішнього 

ринку і гарантування економічної безпеки держави. Так, відносно функції 

аналізу, можна зробити висновок про її недостатнє використання в сучасних 

реаліях в економіці України. Остаточні висновки про рівень імпортозалежності 

можна отримати з аналізу кількісних показників експортно-імпортних операцій, 

які публікуються органами державної статисти. Однак їхня робота повністю не 

відповідає сучасному ритму розвитку національної економіки та активізації 

процесів імпортозаміщення, зокрема інформація подається зі значним 

запізненням (за окремими показниками досягаючи двох років), без достатньої 

деталізації на регіональному і галузевому рівнях. Якщо про стан розвитку 

внутрішнього ринку, зокрема за окремими товарними позиціями, країнами, 

видами економічної діяльності, регіонами щодо експортно-імпортних операцій, 

оперативна інформація є у вільному доступі (статистичні збірники та бюлетені 

«Зовнішня торгівля України товарами та послугами», «Зовнішня торгівля 

України», «Співробітництво між Україною та країнами ЄС», «Інвестиції 

зовнішньоекономічної діяльності України», низка експертних статистичних 

випусків), то стосовно суб’єктного складу економічної безпеки держави – 

відсутня, а при розгляді звичайних статистичних даних не надаються методичні 

рекомендації для аналізу параметрів безпеки. 

Хоча для оцінювання економічної безпеки розробленні Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України відповідні методичні рекомендації , 

але методикою не передбачений комплексний аналіз рівня ефективності 

державної політики імпортозаміщення в цьому контексті [350]. Так, перелічені 

показники більше стосуються товарної й сировинної характеристики 

імпортозалежності та жодним чином не враховують особливості різних 

інституційних рівнів економіки. Крім того, подані в методичних рекомендаціях 

показники не враховують періодичності опублікування статистичних даних, яка 

безсистемна і не пов’язує в собі взаємозалежність між ними. 
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Моніторингова робота державних органів влади більше стосується 

спостереження за розвитком базових галузей економіки, де в аналітичних звітах 

торкаються окремих питань імпортозалежності та політики імпортозаміщення, 

але для опису загальноекономічної ситуації в аналізованій сфері цього 

недостатньо. Крім того, такі звіти не мають єдиної структури, а інформація 

подається за різними підходами, в основному прагматичним стилем. За таких 

обставин актуальним є створення єдиного інформаційного центру в системі 

державного регулювання економіки як багатофункціональної інформаційної 

платформи акумулювання й опрацювання обсягу базової інформації. При цьому 

для забезпечення інформаційної підтримки важливо, щоб діяв веб-портал як 

інформаційно-аналітичний центр, завдяки якому буде налагоджена комунікація 

між зацікавленими суб’єктами експортно-імпортних операцій. 

Важливі аналітичні завдання в реалізації політики імпортозаміщення 

виконують міжнародні інформаційні рейтингові агентства, але їх робота більше 

стосується висвітлення проблемних аспектів організаційно-економічних 

відносин органів державної влади та суб’єктів реального сектору економіки, 

розвитку фінансово-інвестиційного, інституційно-правового, науково-

дослідного, інноваційного середовища. При цьому часто результати їх роботи є 

комерційною таємницею та призначені для внутрішньогосподарського 

використання організаціями, які здійснюють відповідне фінансування. Так, варто 

виділити Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Світову організацію 

торгівлі, Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний торговельний центр, 

Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейську 

асоціацію вільної торгівлі, Європейський інвестиційний банк тощо. 

Крім того, рейтингову роботу міжнародних організацій варто більше 

розцінювати як іміджеву, яка підтверджує за умови досягення високих 

рейтингових місць ефективність державного регулювання, у т. ч. 

імпортозаміщення. Водночас, коли результати є низькими, що характерно для 

економіки України, можна очікувати ще більшого зменшення обсягів 

зовнішнього інвестування, ускладнення інноваційно-технологічного розвитку, 
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погіршення міжнародних партнерських відносин, обмеження довгострокового 

планування виробництва нових видів продукції, а відтак і інтенсивнішого 

проникнення імпорту на внутрішній ринок. Сьогодні Україна за різними 

міжнародними рейтингами посідає низькі місця і це схиляє до думки про 

невисоку ефективність державної політики імпортозаміщення та майбутнє 

посилення імпортозалежності держави. Також варто очікувати сповільнення 

розвитку внутрішнього ринку, на якому купівельна спроможність населення 

зорієнтована на продукцію нижчої цінової категорії, часто гіршої якості. Так, на 

початку 2017 р. Україна за рівнем глобальної конкурентоспроможності посіла 

85-те місце (серед 138 країн), що є найнижчим значенням за останні роки (дод. 

Ж, табл. Ж.1), рівнем сприйняття корупції – 131 (176), рівнем економічної 

свободи – 162 (178), рівнем легкості ведення бізнесу – 80 (190), рівнем 

соціального розвитку – 62 (133), обсягом ВВП – 59 (193), обсягом ВВП на душу 

населення – 118 (187), обсягом прямих іноземних інвестицій – 42 (196) (див. 

дод. Ж, рис. Ж.1) [541; 546; 547]. Такі невисокі рейтингові позиції більше 

схиляють до висновків про низьку ефективність державної політики 

імпортозаміщення, повільний розвиток внутрішнього ринку та погіршення 

економічної безпеки держави в цілому. І це очевидно, адже в умовах низької 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, поширення корупційних 

відносин, недостатньої економічної відповідальності та самостійності 

підприємницького сектору, низької ділової активності населення заходи 

імпортозаміщення є малодієвими й тому на перших етапах їх реалізації варто 

передбачити створення сприятливих умов, які б стимулювали розвиток 

науково-технічної та інноваційної виробничої діяльності, внутрішньої торгівлі 

товарами, виробленими на території нашої держави.  

На початку 2017 р. Україна порівняно з минулим роком погіршила свої 

рейтингові позиції у 7 з 12 основних параметрів, зокрема найбільше втрачено 

стосовно забезпечення ефективності ринку праці (17 позицій), розвитку 

фінансового ринку (9), якості охорони здоров’я та початкової освіти (9). Більше 

того, за окремими показниками Україна з-поміж 138 країн світу посідає останні 
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місця, зокрема за міцністю банків другий рік поспіль – останнє 138-ме місце, 

регулюванням фондових бірж – передостаннє 137-ме місце, інфляційними 

змінами – 136-те, якістю автомобільних доріг – 134-те, ефективністю роботи 

державних установ – 132-ге, дотриманням прав власності – 130-те, якістю 

надання приватними установами підзвітної інформації – 130-те, рівнем 

активності використання мобільного широкосмугового зв’язку також 130-те. 

Попри це, Україні досі вдається зберігати лідируючі позиції за 

зарахуванням до закладів вищої освіти (11-те місце), балансом державного 

бюджету, % до ВВП (25-те), кількістю абонентів мобільного зв’язку на 100 

жителів (26-те), якістю математичної та природничої освіти (27-ме), наявністю 

вчених та інженерів (29-те). Істотно покращено рейтингові позиції стосовно 

забезпечення балансу державного бюджету, % до ВВП (на 79 місць), освоєння 

технологій на рівні суб’єктів підприємництва (26), нагромадження валових 

національних заощаджень, % до ВВП (25), налагодження співпраці 

університетів та промисловості в дослідженнях і розробках (17), організації 

державних закупівель високотехнологічної продукції (16). 

Порівняно зі сусідніми країнами (Білорусь, Молдова, Польща, Румунія, 

Росія) рейтингові позиції України є досить низькими (див. дод. Ж, рис. Ж.1), 

при цьому необхідно врахувати, що їм притаманні однакові типи економік у 

період здобуття незалежності й тому на ефективність державної політики 

позитивно може вплинути впровадження їхнього досвіду.  

Окремі завдання в межах функції аналізу державної політики 

імпортозаміщення реалізуються науково-дослідними інститутами, бізнес-

асоціаціями, громадськими об’єднаннями, галузевими федераціями. Хоча їхні 

дослідження мають вузький і глибокий характер, але вони несистемні, без 

чіткої періодичності й часто змінюють структуру представлення отриманих 

результатів. У підсумку функціональні аспекти формування інформаційно-

аналітичної бази оцінювання в Україні державної політики імпортозаміщення 

зображено на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Інституційна система інформаційно-аналітичного забезпечення 

державної політики імпортозаміщення (авторська розробка) 

Характеристика забезпечення економічної безпеки держави 

Державна 

політика 

імпорто-

заміщення 

Характеристика розвитку внутрішнього ринку 

Регіональні органи 
виконавчої влади 
(обласні адміністрації, 

їх департаменти, 
управління) 

Інші суб’єкти виконавчої 
влади: ДП «Держзовнішінформ», 
ДП ЗЕД «Укрінтеренерго», ДП 
«Укрпромзовнішекспертиза», 

Інститут економіки та прогнозування 
НАН України, Рада підприємців при 
КМУ, Офіс з просування експорту 

(консультативно-дорадчий орган при 
МЕРТ) 

Центральні органи виконавчої 
влади (міністерства, державні комісії, 

служби): Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство 
аграрної політики та продовольства 

України, Міністерство закордонних справ 
України, Державна фіскальна служба 

України, Державна служба експортного 
контролю України, Національний банк 
України, Державна служба статистики 

України, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації 

Бізнес-асоціації: Рада з питань експорту 
продовольства, Європейська бізнес-асоціація, 

Асоціація підприємств промислової автоматизації 
України, Ліга українських промисловців-

виробників взуття, Об’єднання підприємств 
Укрметалургпром, Асоціація виробників цементу 
України «Укрцемент», Китайська торговельна 
асоціація, Канадсько-українська торгова палата, 
Українська аграрна конфедерація, Українська 
асоціація меблевиків, Федерація роботодавців 

України, Федерація роботодавців в сфері туризму 
України, Платформа громадянського суспільства 

Україна, Асоціація УКРЗОВНІШТРАНС, 
Незалежна асоціація банків України, Асоціація 

міжнародних експедиторів України 

Громадські об’єднання, 
дослідницькі інституту:  

ГО «Клуб Ділових Людей», ГО «Ліга 
захисту бізнесу», ГО «Асоціація 
приватних роботодавців», Офіс 

ефективного регулювання (BRDO), 
Агентство США з міжнародного 

розвитку в Україні, Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва, 

Швейцарське бюро співробітництва в 
Україні, Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій, 
Київська школа економіки, Український 
центр сприяння інвестиціям та торгівлі 

Міжнародні організації:  

Світова організація торгівлі, Світовий 
банк, Міжнародний валютний фонд, 
Європейський Союз, Європейський 
банк реконструкції та розвитку, 
Європейська асоціація вільної 

торгівлі, Європейський інвестиційний 
банк, Всесвітня організація 

інтелектуальної власності, Всесвітній 
економічний форум 

Торгово-промислові палати: 

Торгово-промислова палата України та 
її регіональні відділення, Український 
національний комітет Міжнародної 
торговельної палати, Американська 

торговельна палата в Україні, 
Європейська економічна палата 

торгівлі, комерції та промисловості в 
Україні, Торгово-промислова палата 

Італії в Україні 
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В Україні вже тривалий час зберігається один тип аналітичної роботи, 

коли органи державної виконавчої влади розрізнено проводять моніторинги та 

діагностики в окремих сферах імпортно-експортної політики без жодної 

системності, встановлених конкретних термінів, збереження постійності в 

об’єктах досліджень. Сьогодні окремі аналітичні публікації не можуть скласти 

повноцінної інформаційної бази для об’єктивного оцінювання ефективності 

державної політики імпортозаміщення. Зокрема, їх інформаційне наповнення є 

обмежене, стосується базових основ економіки, не враховує сучасних критеріїв 

та вимог до державної управлінської системи. 

Так, у науковій праці [341, с. 24-50] обґрунтовуються концептуальні 

положення розроблення та реалізації державної політики імпортозаміщення у 

стратегії модернізації промисловості України. Безсумнівно, що промисловість 

відіграє важливу роль у системі національної економіки, але посилення 

імпортозалежності відбувається у всіх галузях економіки й тому помилково 

розглядати проблеми лише в ній. Також варто було б ширше підходити до 

вибору галузей промисловості та не зупинятися лише на окремих із них. 

Попри це, досі проблемним аспектом державної політики 

імпортозаміщення залишається періодичність проведення аналітичних 

досліджень. Вони відбуваються без довгострокового планування, у контексті 

отриманих періодичних грандів від закордонних партнерів, в умовах постійних 

затримок загальнодержавних статистичних даних тощо. Отже, ефективність 

державної політики імпортозаміщення буде забезпечена, коли вдасться 

поєднати всі інформаційно-аналітичні агентства в єдиний масштаб роботи.  

Про ефективність державної політики імпортозаміщення свідчить її 

реалізація за встановленим планом, у зміст якого має бути закладено перелік 

необхідних заходів та інструментів, які в певному проміжку часу дозволяють 

вирішувати поставлені програмні завдання. Тут важливо якісно підходити до 

формування та забезпечення дієвості національної правової системи, яка б 

сприяла реалізації напрямів та пріоритетів державного регулювання 

імпортозаміщення. 
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Сьогодні в Україні створена законодавча база, що дозволяє забезпечити 

реалізацію державної політики імпортозаміщення. Однак ефективність такого 

забезпечення є невисокою, що зумовлюється недосконалістю правових 

механізмів захисту й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників та неузгодженістю між законодавчими актами щодо 

процедур експортно-імпортних операцій. Так, сьогодні внутрішнім виробникам 

досить складно вирішувати питання щодо отримання бюджетного 

фінансування й фінансово-кредитної підтримки науково-технічної та 

інноваційної діяльності, реалізації наукових і науково-технічних програм, 

розвитку виробництва наукомісткої продукції, утвердження правового статусу 

під час створення інноваційної бізнес-структури, налагодження державно-

приватного партнерства у сфері наукових досліджень і розробок. 

Проведене оцінювання законодавчих актів у сфері державної політики 

імпортозаміщення дає підстави для висновку, що низка законів є неефективною 

або частково забезпечує дієвість регулювання зовнішньоекономічних операцій, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому 

ринку, а окремі з них жодним чином не відповідають нормативно-правовій базі 

ЄС. Зокрема, у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

хоча й декларується, що держава забезпечує бюджетне фінансування наукової 

та науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менше 

1,7 % ВВП (стаття 34), але у зв’язку з відсутністю реальних фінансово-

кредитних і податкових важелів та неспроможністю забезпечити діяльність 

Державного інноваційного фонду норми закону широко не застосовуються 

[359]. Тут варто суттєво змінити підходи до нормативного визначення сукупних 

наукових державних витрат, зокрема не відносно ВВП, а краще витрат 

державного бюджету (наприклад, на рівні 3,0-4,0 %, зокрема у країнах ЄС – 5,0-

7,0 %) або витрат з усіх національних джерел. Є й інші прогалини в законі, що 

перешкоджають реалізації державної політики імпортозаміщення, зокрема не 

дотримується норма щодо створення на регіональному рівні місцевих 

інноваційних державних фондів (стаття 30), неефективною є реалізація статті 
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36 щодо виключного права центральних органів виконавчої влади формувати 

державні цільові наукові та науково-технічні програми. 

Низьке прикладне значення має Закон України «Про інноваційну 

діяльність» [356], у якому: 1) відсутні нормативно-правові правила щодо 

надання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності; 

2) репрезентовано ускладнений фінансово-інвестиційний механізм надання 

державної допомоги підприємствам-інноваторам; 3) помилково утверджується 

сутність інноваційних підприємств, до яких відносять бізнес-інкубатори, 

технопарки, технополіси (такі суб’єкти не здатні у грошовому виразі 

реалізовувати інноваційну продукцію частка якої є переважаючою в загальному 

обсязі продукції); 4) виключно рекомендується використовувати механізми 

прямого і непрямого державного фінансування у реалізації інноваційних 

відносин, хоча їх дієвість на внутрішньому ринку є низькою; 5) визначається 

лише публічний (вертикальний) характер відносин між державою та суб’єктами 

інноваційної діяльності; 6) немає жодних роз’яснень щодо регулювання та 

використання будь-яких форм і механізмів державно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері; 7) не узгоджується з іншими нормативно-правовими актами 

законодавча сутність низки понять (інноваційна діяльність, інноваційна 

інфраструктура, інноваційне підприємство); 8) відсутні визначення окремих 

понять (національна економічна система тощо). Так, у розділі V розкриваються 

особливості в оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності, 

але не вказуються норми щодо податкової підтримки; стаття 7 передбачає 

визначення можливостей органів місцевого самоврядування щодо бюджетної 

підтримки інноваційних підприємств через створення комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ, але на сьогодні в Україні діє лише 

одна така комунальна установа (у м. Києві). 

Окремі положення відповідного закону дублюються в інших нормативно-

правових документах, а це перешкоджає налагодженню планової роботи з 

реалізації державної політики імпортозаміщення. Якщо про затвердження 

загальних законодавчих норм державно-приватного партнерства варто 
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говорити як про ефективне правове положення, то про виділення спеціальних 

норм щодо видів та механізмів державно-приватного партнерства при реалізації 

імпортозаміщувальних заходів як таке, що відсутнє в національному 

законодавстві. Це підтверджується Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» [347]. 

Також й в інших законодавчих актах не передбачається застосування 

механізмів надання податкових пільг вітчизняним виробникам імпортозамінної 

продукції. Так, у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» [345] відсутні законодавчі норми щодо пільгового 

оподаткування трансферів технологій, не розкривається механізм їх цільового 

субсидування, окремі декларовані норми не мають практичного застосування 

(стаття 21 «Впровадження різних схем кредитування трансферу технологій»). 

Питання податкового врегулювання заходів імпортозаміщення досі не 

вирішені у положеннях Податкового кодексу України [328]. Варто наголосити 

про відсутність норм щодо надання інвестиційного податкового кредиту та 

впровадження податкових інноваційних регуляторів, розбіжності правил обліку 

витрат при застосуванні податкової та бухгалтерської методик, невикористання 

податкового критерію кваліфікованих витрат на розроблення та виробництво 

наукомісткої продукції, недостатність характеристик процедур податкового 

обліку передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Істотного вдосконалення потребує Закон України «Про державні цільові 

програми» [346], в якому нормативне регулювання політики імпортозаміщення 

є неефективним, зокрема потребують глибокого пояснення положення щодо 

ініціювання розроблення державної цільової програми та її концепції (стаття 6), 

малорезультативною є схема призначення державним замовником керівника 

цільової програми (стаття 8), досить складно визначається послідовність 

внесення змін у цільові програми (стаття 12), передбачені повноваження 

органів виконавчої влади у сфері розроблення та виконання цільових програм 

не мають практичного застосування (стаття 21). 

Важливу роль у реалізації державної політики імпортозаміщення має 
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створення інноваційної інфраструктури, тобто мережі науково-виробничих 

підприємств, у якій розробляються нові види високотехнологічної продукції, 

забезпечуються всі умови для якнайшвидшого освоєння й комерціалізації 

результатів наукових досліджень, налагоджуються міцні взаємозв’язки між 

науково-дослідним та промисловим секторами економіки. Утім, в Україні досі 

залишаються недієвими законодавчі норми, що врегульовують функціонування 

суб’єктів інноваційної інфраструктури. Так, у Законі України «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних парків» [361] не передбачається 

надання пільгового оподаткування чи спеціального режиму інноваційної 

діяльності технопаркам, потребує уточнення їх зміст діяльності та 

організаційно-правова форма. Також виникають труднощі у дотриманні Закону 

України «Про наукові парки» [358], адже недосконалими є положення щодо 

формування статутного капіталу наукового парку, розподілу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності та створення юридичних осіб у процесі реалізації 

наукових проектів. 

Потребують вирішення й питання щодо пошуку ефективних джерел 

реалізації державної політики імпортозаміщення. Наразі національні правові 

засади частково дозволяють врегулювати схеми фінансування реалізації 

програмних положень аналізованої політики. Варто згадати й про низьку 

ефективність діяльності інститутів спільного інвестування, що пов’язана з 

відсутністю норм у законі щодо регламентації залучення страхових компаній, 

пенсійних фондів та інших інституцій до створення венчурних фондів [357]; 

невідповідністю національних законодавчих положень досвіду ЄС стосовно 

фінансування НДДКР [355]. 

Сьогодні необхідно більше уваги сконцентрувати навколо ефективного 

бюджетування [46], що враховуватиме: 1) удосконалення механізмів базового 

та програмно-цільового фінансування наукових досліджень; 2) зменшення 

монопольного впливу НАН України при розподілі бюджетних видатків на 

фундаментальні дослідження; 3) врегулювання процедур застосування різних 

видів базового фінансування (інституціонального, грантового, цільового) з 



264 

 

чітким визначенням їх сутності, порядку та засобів реалізації; 4) деталізацію 

обсягів бюджетного фінансування проектів розвитку за зведеними групами 

об’єктів; 5) апробацію введення обмежень на використання непрямих методів 

державного стимулювання; 6) пошук ефективних фіксованих джерел 

фінансування науково-технічних програм, особливо на рівні обласних 

бюджетів. Такі рішення мають фундаментальне значення у розподілі та 

використанні бюджетних коштів при розробленні й виробництві інноваційної 

продукції, як такої, що здатна успішно замінити на внутрішньому ринку 

імпортні аналоги. Тут позитивно, що за рахунок раціонального акумулювання 

фінансових ресурсів вдасться на ринку посилити конкурентні позиції 

вітчизняної продукції, змінити споживчі інтереси населення, охопити більшу 

частку їх купівельних фондів, зменшити зовнішній валютний тиск тощо. 

В Україні досі не затверджено низки важливих планів та ініціатив, які 

могли б зменшити обсяги проникнення імпорту та забезпечити належну 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому ринку. Так 

зберігають проектний статус «Державна цільова програма розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року», «Стратегія розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року», «План заходів щодо реалізації 

Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2020 року», «Стратегія 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». Очевидно, що такі 

стратегічні документи мають концептуальний характер у вирішенні завдань 

імпортозаміщення і затягування часу на їх затвердження лише призводить до 

посилення проникнення імпорту на внутрішній ринок та подальшого 

погіршення конкурентного статусу вітчизняних виробників. 

Крім того, зберігається непередбачуваність регуляторної діяльності 

державних органів влади для суб’єктів господарювання, що позбавляє їх 

можливості належно планувати свою роботу. Так, за даними Державної 

регуляторної служби України, у 2015 р. близько у 40,0 % поданих на 

погодження проектів нормативно-регуляторних актів не було передбачено 

відповідними планами, а в окремих регіонах кількість таких актів зросла майже 
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удвічі. Також у звіті служби зазначається, що програмні положення у представ-

лених проектах не відповідають принципам необхідності, ефективності, 

прозорості та не враховують думки місцевого населення [12, с. 10-20]. 

Ці та інші висновки підтверджують, що чинне нормативно-правове 

забезпечення реалізації державної політики імпортозаміщення є 

невпорядкованим та безсистемним, містить широке коло неузгоджених 

положень, неповно та не остаточно сформоване, потребує внесення певних змін 

та доопрацювання, недосконало здатне врегулювати процедури захисту 

внутрішнього ринку. Актуальним є проведення: 1) комплексної державної 

експертизи ефективності законодавчих актів стосовно правового регулювання 

імпортних операцій; 2) аналізу чинних програм, в яких закладаються завдання 

імпортозаміщення з метою виявлення їх відповідності сучасним потребам 

суб’єктів внутрішнього ринку; 3) постійного оперативного моніторингу 

ефективного використання бюджетних коштів на їх виконання. Тому на рівні 

держави повинні діяти із повним доступом бази даних законодавства з питань 

практичної реалізації положень державної політики імпортозаміщення, які 

дозволять прозоро та справедливо контролювати відповідні бюджетні видатки, 

якісніше підходити до їх планування та визначення стратегічних пріоритетів 

політики, забезпечити комунікативні взаємозв’язки між органами державного 

управління та суб’єктами реального сектору економіки. 

Подальше накопичення проблем у системі планування державної 

політики імпортозаміщення негативно позначатиметься й на її організації та не 

дозволить повною мірою під час її реалізації враховувати аспекти розвитку 

внутрішнього ринку та гарантування економічної безпеки держави. 

Фактично організаційну роботу щодо реалізації державної політики 

імпортозаміщення проводять центральні органи влади: Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство освіти і науки 

України. Також до вирішення окремих організаційних питань долучені як інші 

центральні органи влади (Міністерство закордонних справ України, 

Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, 
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Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики 

України), так і місцеві органи влади, галузеві та бізнес-асоціації, міжнародні 

донорські організації. 

До 2015 р. у структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України основний обсяг робіт із реалізації заходів державної політики 

імпортозаміщення проводив Департамент інвестиційно-інноваційної політики 

та розвитку державно-приватного партнерства, який пізніше був 

реформований, а завдання щодо реалізації політики були розподілені між 

кількома департаментами. Зокрема, функції з управління державною політикою 

імпортозаміщення наразі виконують департаменти, що спеціалізуються на 

торговельному захисті, залученні інвестицій, регулюванні зовнішньо-

економічної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики, 

інтелектуальній власності, розвитку експорту. Утім, як і попередній 

департамент, так і сьогоднішні виконують скоріш інформаційно-аналітичні 

функції в управлінні процесами імпортозаміщення, акцентують увагу на 

вивченні прогалин у національному законодавстві та готують відповідні 

пропозиції щодо його вдосконалення в аналізованій сфері.  

З одного боку, збільшення виконавчих інституцій у реалізації державної 

політики імпортозаміщення можна розцінювати як позитивну динаміку, але, з 

іншого боку, виникають й нові організаційні перешкоди – часті виникнення 

розбіжностей у виконанні стратегічних завдань, недостатня обізнаність в 

оперативній роботі один одного, різне кадрове забезпечення, неповна 

самостійність у прийнятті генеральних управлінських рішень тощо.  

Наразі досить складно формуються майданчики міжгалузевої, 

міжфункціональної та міжсекторальної кооперації, започатковується нова 

практика реалізації програм співпраці місцевих виробників та торговельно-

посередницьких структур, співробітництва суб’єктів інноваційної 

інфраструктури та бізнесу, що здатні суттєво посилити інноваційну компоненту 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції та забезпечити зростання 

інтелектуалізації реального сектору економіки. Такі недоліки в роботі 
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відповідальних інституцій є об’єктивними, адже вже тривалий час зберігається 

незмінна ситуація, коли вищі центральні органи влади більшою мірою 

здійснюють контроль, ніж організовують реалізацію політики, і не тільки 

імпортозаміщення. У підсумку можна стверджувати, що сьогоднішня структура 

центральних органів виконавчої влади не дозволяє реалізувати організаційну 

функцію щодо створення й розвитку інституційної інфраструктури для 

ефективної реалізації державної політики імпортозаміщення. 

Доцільно дотримуватися думки, що вищу ефективність матиме державна 

політика імпортозаміщення, якщо практикувати покладання функції її 

розроблення та реалізацію на державні, проте більш незалежні виконавчі 

інституції. Зокрема, через таку схему можна очікувати пришвидшеного 

розвитку внутрішнього ринку та якісніше гарантувати економічну безпеку 

держави, оскільки інституційна робота не потребуватиме додаткових узгоджень 

із центральними органами державного управління, зберігатимуться стійкі та 

краще адаптовані до зовнішнього впливу організаційні взаємозв’язки, швидше 

враховуватимуться ініціативи представників реального бізнесу. 

Варто виділити роль Державного агентства України з інвестицій та 

інновацій (Держінвестицій), яке було створене у 2005 р. та через невиконання 

статутних завдань ліквідоване у 2011 р. Важливо, що така державна інституція 

повинна була виконувати концептуально вірні завдання в контексті державної 

політики імпортозаміщення: стимулювання вітчизняного виробництва, 

забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, 

розбудова національної інвестиційно-інноваційної системи, координація роботи 

центральних органів виконавчої влади у сфері інвестицій та інноваційної 

діяльності [344]. Утім, низька гнучкість і оперативність організаційної роботи, 

утруднення координації дій з центральними органами влади, обмеженість 

компетенцій та можливостей реалізовувати ініціюючу функцію не дозволили 

ефективно виконувати поставлені завдання зазначеній інституції. 

Організаційно продовжувати реалізовувати заходи із забезпечення 

технологічного оновлення й розвитку базових галузей реального сектору 
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економіки України було доручено Державному агентству з інвестицій та 

управління національними проектами України (Держінвестпроект) та 

Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України 

(Держінформнауки). Однак у міру ліквідації (Держінвестпроекту у 2015 р.) та 

реорганізацій (Держінформнауки у 2014 р. та створення Державного агентства з 

питань електронного урядування (Агентства е-урядування)), а також 

неспроможності подолати перешкоди, які виникали в організаційній роботі, 

реалізацію державної політики імпортозаміщення Держінвестицій варто 

оцінити як низькоефективну й таку, що не забезпечує істотного підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку. 

Позитивно, що в результаті реорганізаційних змін Держінформнауки 

відбулося повернення повноважень Міністерству освіти і науки України в 

управлінні сферою наукових досліджень, що дає змогу розвивати відповідну 

інфраструктуру, зокрема через інтегрування вищої освіти та науки. Утім, 

сьогоднішня модель функціонування вказаного міністерства дає підстави 

стверджувати про відсутність кардинальних організаційно-інституційних змін у 

системі реалізації державної політики імпортозаміщення. Так, функції щодо 

державного регулювання сфери науки, наукової та науково-технічної діяльності 

виконує Департамент науково-технічного розвитку, відповідно до яких створені 

та функціонують державні установи (Державний фонд фундаментальних 

досліджень, Державна наукова установа «Державний інститут науково-

технічної та інноваційної експертизи», Український інститут науково-технічної 

і економічної інформації тощо) та підприємства (ДП «Український науковий 

центр розвитку інформаційних технологій», ДП «Центр науково-технічної 

інформації та сприяння інноваційному розвитку України», ДП «Базовий центр 

критичних технологій «Мікротек», ДП «Об’єднання по торгівлі та 

постачанню», вісім обласних державних центрів науки, інновацій та 

інформатизації). Однак діяльність таких підприємств та установ безпосередньо 

залежить від бюджетного фінансування, а тому дозволяє підтримувати лише 

окремі групи науковців для проведення, як правило, некапіталомістких 



269 

 

досліджень. Головним чином Департамент виконує інформаційно-реєстраційні 

функції, а заявлені функції проектування, кординації, фінансування, стимулю-

вання реалізуються неефективно та не дають змоги реально підтримувати 

підприємства, що виготовляють інноваційні товари на території України. 

На сьогодні в Україні відсутній державний орган, на якого покладаються 

завдання ініціювання та координування заходів із реалізації державної політики 

імпортозаміщення. Ліквідація Держінвестпроекту була передчасною, адже 

агентству вдавалося розвивати діяльність Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи, ДП «Національний центр впровадження галузевих 

інноваційних програм», а також створювати регіональні інвестиційно-

інноваційні центри розвитку (на момент ліквідації діяло 27). Як наслідок, 

сьогодні регіональні центри практично не забезпечують організаційно-

економічної, інформаційно-методичної, обліково-аналітичної та іншої 

підтримки вітчизняних виробників. 

В Україні органи державного управління надалі малоефективно 

реалізують функцію мотивації, хоча в кожній розроблені державній програмі 

щодо економічного розвитку декларуються завдання щодо забезпечення 

високого стимулювання імпортозамінного виробництва. Йдеться про 

фінансово-кредитну підтримку, страхування інвестиційних ризиків, податкове 

стимулювання тощо. Фактичні дані державної підтримки суб’єктів реального 

сектору економіки засвідчують, що вітчизняні підприємства перебувають у 

нерівних умовах порівняно з імпортерами. До прикладу, сумарні робочі активи 

вітчизняних венчурних фондів складають 8,5 млрд євро, а лише Європейського 

фонду фінансової стабільності (EFSF) – 780,0 млрд євро; середньозважений 

відсоток перевідступлення боргу для учасників факторингових операцій в 

Україні становить 80,0-90,0 %, у країнах ЄС – 1,5-2,0 %; сформувалася висока 

вартість послуг на національному страховому ринку. 

Популістичний характер стимулювання розвитку внутрішнього 

виробництва зумовлений недостатньою зацікавленістю представників 

державної влади у покращенні результатів реалізації заходів імпортозаміщення. 
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У підсумку в рамках державної інституційної політики протидії 

імпортозалежності перевага надається менш витратним і трудомістким, але 

водночас і більш декларативним заходам. 

Попри недостатнє бюджетне стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності, вітчизняні підприємства не спроможні самостійно розпочати 

імпортозамінне виробництво. Так, органами державної влади не забезпечено 

дієвості механізмів пільгового кредитування інноваційної діяльності, 

продовжується врегулювання питань щодо амортизаційного регулювання 

інноваційної діяльності, не стимулюється проведення підприємствами НДДКР, 

відтерміновується запровадження податкових стимулів у реалізації 

інноваційних підприємницьких проектів, безрезультатно відбувається 

стимулювання використання об’єктів права інтелектуальної власності та 

підтримка створення й діяльності венчурних фондів.  

Видається, що актуальними у державній політиці імпортозаміщення є 

заходи державної фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності, в 

яких передбачається безвідсоткове кредитування чи часткова компенсація 

відсотків за кредитами, створення фондів страхових гарантій у реалізації 

інноваційних проектів, надання державних гарантій банкам, що здійснюють 

таке кредитування. Як адміністрування податкової політики реалізації 

імпортозаміщувальних заходів варто запровадити диференційовані 

амортизаційні відрахування в системі податкового обліку амортизації, 

компенсувати податкові витрати при здійсненні НДДКР, запровадити податкові 

канікули в оподаткуванні доходів новостворених підприємств («start-up»), 

зменшити ставку податку на прибуток у разі закупівлі вітчизняних технологій 

чи обладнання (зокрема на суму, що дорівнює певному відсотку зазначених 

витрат), ввести схему пільгового оподаткування доходів від використання 

вітчизняних винаходів, створити інститут податкових реформ стосовно 

використання застарілих, енергоємних технологій тощо.  

Узагальнені результати оцінювання ефективності державної політики 

імпортозаміщення в контексті розвитку внутрішнього ринку і гарантування 

економічної безпеки держави подано на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Результати аналізу ефективності державної політики 

імпортозаміщення в контексті розвитку внутрішнього ринку і 

забезпечення економічної безпеки України за функціями управління 
(авторська розробка) 
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 непостійне та некомплексне проведення 

аналізу стану та розвитку внутрішнього ринку 

і його імпортозалежності; 
 несформоване інформаційне поле для 

повноцінного аналізу внутрішніх ринкових 

тенденцій та передумов реалізації 
імпортозахисних заходів; 

 фокусування на базових галузях економіки 

не враховуючи всіх загроз імпортозалежності; 
 застосування розрізнених аналітичних 

підходів та відсутність єдиної впорядкованої 

структури у формуванні і поданні звітної 
інформації програми реалізації 

імпортозахисних заходів розвитку ринку 

Планування 

 
 

 збереження непередбачуваності 

регуляторної діяльності у сфері реалізації 
національного підприємницького потенціалу; 

 відсутність конкретних законодавчо-

правових механізмів захисту й підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників; 

 неузгодженість програмно-нормативного 
регламентування з питань розвитку 

національного виробничого комплексу; 

 невідповідність проектованих 
реформаторських заходів реальному 

застосуванню фінансово-кредитних і 

податкових важелів 

 не передбачаються заходи сприяння 
розвитку і зміцнення економічної безпеки 

реального сектору економіки; 

 відсутня належна спадковість програм 
розбудови фінансово-інституційної 

інфраструктури економічної безпеки у 

сферах технологічного та інноваційного 
виробництва; 

 не враховуються потреби та інтереси 

суб’єктів економічної безпеки під час 
структурного проектування реформ у системі 

забезпечення розвитку внутрішнього ринку 

інновацій і високих технологій; 
 декларативне антимонопольне 

регулювання товарних ринків, їх сегментів та 

формування справедливого і рівного 
конкурентного середовища у сферах 

виробництва і товарообігу 

Організація 

 провадження постійних та стратегічно не 

орієнтованих організаційних змін у 
державній інституційній системі 

регулювання внутрішньоекономічних 

ринкових процесів; 
 відсутність єдиного органу державної 

влади, відповідального за політику 

імпортозаміщення та координацію усіх 
інституцій у сфері регулювання 

внутрішнього ринку; 

 брак компетенцій та невисока 
відповідальність виконавчих органів влади, 

на яких покладено функції ініціювання та 
протікання процесів імпортозаміщення на 

внутрішньому ринку; 

 неналагоджений дієвий механізм 
верифікації інформаційно-аналітичних даних 

проникнення імпорту на внутрішній ринок 

 не забезпечено розвиток мережі 

інформаційно-аналітичних центрів 
економічного захист у підприємництва та 

моніторингу ринкового середовища; 

 неналежна організація роботи та розвитку 
мережі базових інноваційно-технологічних 

центрів передачі технологій та зміцнення 

інноваційної компоненти економічної 
безпеки; 

 недостатній розвитком мережі інституцій 

фінансово-кредитного сприяння 
забезпеченню конкурентоспроможності та 

економічної безпеки підприємницької 

діяльності; 
 не використано потенціал громадських і 

асоціативних підприємницьких організацій у 

реалізації забезпечувальних заходів 
підтримки та захисту підприємництва 

Мотивація 

 
 незабезпеченість мотивації представників 

органів місцевого самоврядування щодо 
здійснення заходів з протидії проникненню 

імпорту на внутрішній ринок; 

 відсутність достатніх мотивів у суб’єктів 
підприємницької діяльності активно брати 

участь у розвитку внутрішнього ринку та 

реалізації заходів з протидії 

імпортозалежності 

 відсутня належна оперативна статистична 

інформація та відповідні методичні 

рекомендації для аналізу параметрів 
економічної безпеки; 

 несформована система адекватних 

кількісних показників-вимірників 
економічної безпеки відповідно до 

оцінювання рівня досягнення завдань 

імпортозаміщення; 
 не передбачається належний моніторинг 

ефективності імпортозахисних заходів 

забезпечення економічної безпеки та витрат 

на їх реалізацію 

 відсутність реальних кроків стосовно 

посилення мотивації органів державної влади 

всіх рівнів щодо активної реалізації політики 
зміцнення економічної безпеки бізнесу; 

 відсутність достатньої, спрямованої на 

стимулювання інноваційної діяльності, 
політики формування конкурентно-

підприємницького середовища; 

 спотворення системи мотивації до 
розвитку прозорого та добросовісного 

підприємництва частими змінами пріоритетів 

економічної політики і законодавства, 
регулярною ротацією урядових команд 
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Очевидно, що проникнення імпорту на внутрішній ринок та 

неспроможність органів влади забезпечити й гарантувати його захист посилює 

загрози економічній безпеці держави. Тому можна очікувати ще більшого 

загострення дисбалансів у розвитку національного господарства, закріплення 

недосконалого конкурентно-підприємницького середовища, поширення 

тіньових економічних відносин, монопольного охоплення базових галузевих 

сфер та інших негативних тенденцій. Для усунення виявлених недоліків 

державної політики імпортозаміщення необхідно системно, передбачувано й 

комплексно змінити процеси виробничого та ринкового імпортозаміщення. 

Принципова роль державної політики імпортозаміщення має базуватися 

на налагодженні ефективних взаємозв’язків між її елементами при формуванні 

єдиної аналітичної бази, що в перспективі зменшить похибки у плануванні 

розвитку системи державного регулювання підприємницької та господарської 

діяльності. Очевидно, що важливим аспектом державотворення виступають 

організаційно-інституційні заходи, в яких буде закладено вирішення 

інформаційно-аналітичних і тактичних завдань. Водночас неабияке значення 

для підвищення результативності державної політики має мотиваційна 

складова, яку необхідно враховувати в аналізі тенденцій, проектуванні 

майбутніх змін, організації заходів імпортозаміщувального характеру. 

 

 

3.4 Інтегральне оцінювання імпортозалежності та еластичності її 

зв’язків з економічною безпекою держави 

 

Надмірна лібералізація економічних відносин за посилення відкритості 

внутрішнього ринку та недостатнього державного контролю за процесами 

розвитку більшості його сегментів, їх монополізацією та тінізацією 

товаропотоків призвели до активного збільшення надходження на терени 

держави товарів і послуг, перевищення темпів приросту імпорту над динамікою 

внутрішнього промислового виробництва і ВВП, надмірного насичення 
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внутрішнього споживчого ринку товарами, виготовленими не на території 

України, зокрема у значній частині продукції невисоких цінових сегментів, 

низької якості, тіньового походження, фальсифікату. Це об’єктивно 

перешкоджає становленню й розвитку вітчизняних суб’єктів реального сектору 

економіки, погіршує пропозицію робочих місць, викривлює структурні 

характеристики внутрішнього ринку, зменшує обсяги надходжень до бюджетів 

і тінізує товарні й фінансові потоки, знижує рівень якості задоволення потреб 

споживача та погіршує характеристики якості життя населення, що є 

системними ризиками послаблення економічної безпеки України. 

Усунення цих негативних тенденцій відповідно до реалізації стратегічних 

пріоритетів і завдань соціально-економічного розвитку України потребує 

формування ефективних методик оцінювання імпортозалежності та 

еластичності її зв’язків з економічною безпекою держави з метою реалізації 

економічної політики розвитку і зміцнення конкурентних позицій вітчизняних 

підприємств виробництва і торгівлі, формування у сфері товарообігу здорового 

конкурентного середовища та витіснення за рахунок цього товарів (послуг) 

некритичного імпорту. 

З метою здійснення інтегрального оцінювання імпортозалежності 

національної економіки доцільно використовувати методику, яка полягає у: 

застосуванні мультиплікативної форми інтегрального індексу, що характеризує 

досліджувані залежності нелінійними зв’язками, які більш притаманні 

економічним процесам та явищам поряд із простішими лінійними; можливості 

одночасного нормування та інтегральної оцінки індикаторів та їх порогових 

значень; формалізованому обґрунтуванні вагових коефіцієнтів. 

Варто зазначити, що проведення інтегрального оцінювання 

імпортозалежності економіки передбачає дотримання такої послідовності: 

1) формування множини індикаторів; 2) визначення фактичних значень 

індикаторів; 3) нормування індикаторів; 4) визначення вагових коефіцієнтів; 

5) розрахунок інтегральних індексів за окремими сферами економіки та 

інтегрального індексу економічної безпеки в цілому. 
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Рівень імпортозалежності може визначатися за певними індикаторами, які 

частково використовуються і в оцінюванні зовнішньоекономічної безпеки 

держави, але адаптовані та доповнені з урахуванням світового досвіду у сфері 

державної політики імпортозаміщення. У процесі проведеного дослідження 

ідентифіковано такий перелік індикаторів, що в сукупності найбільш 

комплексно характеризують вплив на інтегральний показник 

імпортозалежності: частка імпорту у внутрішньому споживанні, %; коефіцієнт 

покриття експортом імпорту товарів, %; частка товарів, виготовлених на 

території України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі 

підприємств, %; частка продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі 

оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі, %; темпи зростання 

імпорту товарів, % до попереднього року. Таким чином, інформаційну базу 

оцінювання імпортозалежності сформували п’ять індикаторів за період 2010-

2016 рр. у розрізі областей України, що відображено в табл. 3.4, 3.6, 3.7 та Д.7, 

Д.8 (див. дод. Д). 

Наступним етапом інтегрального оцінювання імпортозалежності 

економіки стала процедура нормування індикаторів за формулою (3.1), 

необхідність проведення якої зумовлена різноспрямованістю індикаторів 

(стимулятори, дестимулятори) та їх різною розмірністю:  
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Процедура нормування, по-перше, переводить індикатори різних 

розмірностей у безрозмірні величини до діапазону [0, 1], по-друге, уможливлює 

зіставлення різноспрямованих індикаторів [462, с. 25-26]. 

Важливим інформаційним підґрунтям для здійснення керованого впливу 

на рівень імпортозалежності є обґрунтування вагових коефіцієнтів. У 

вітчизняній науковій літературі для визначення вагових коефіцієнтів часто 

використовують експертні оцінки, зокрема, метод попарних порівнянь, які 

значною мірою є суб’єктивними, оскільки засновані на частковому 
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інтуїтивному припущенні експертів щодо розвитку досліджуваних явищ без їх 

конкретної формалізації. Тому визначення вагомості індикаторів 

імпортозалежності економіки у формуванні значення її інтегрального 

показника доцільно здійснювати із застосуванням методу головних компонент, 

який усуває надмірний суб’єктивізм. Своєю чергою, розрахунок вагових 

коефіцієнтів проходить у три етапи: 1) побудова кореляційної матриці; 

2) виокремлення головних компонент і розрахунок факторних навантажень; 

3) ідентифікація головних компонент. У моделі головних компонент зв’язок 

між первинними ознаками та компонентами описується такою залежністю:  

Gcy
m

i
ii 

1
,     (3.2) 

де yi – стандартизовані значення i-тої компоненти з одиничними 

дисперсіями; сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак m; ci – внесок i-тої 

компоненти в сумарну дисперсію множини індикаторів. Водночас компонента 

G визначається за формулою: 
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де di – факторні навантаження; xi – вхідні дані.  

Своєю чергою, вагові коефіцієнти ai визначаються за формулою: 
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Використання зазначеного підходу дає змогу з урахуванням нелінійності 

економічних процесів визначити динаміку інтегрального індексу 

імпортозалежності економіки за такою формулою: 
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де I – інтегральний показник імпортозалежності економіки; zi – нормовані 

значення індикаторів; ai – вагові коефіцієнти; n – кількість індикаторів. 

Як свідчать дані табл. 3.8, проблема посилення імпортозалежності є 

характерною для національного господарства України впродовж уже багатьох 
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років. Водночас розгортання фінансово-економічної кризи в умовах зовнішньої 

військової агресії Російської Федерації проти України прямо позначилося на 

ключових характеристиках стану й тенденціях імпортозалежності.  

Таблиця 3.8 

Інтегральні показники імпортозалежності економіки регіонів України  

у 2010-2016 рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2010 

2016 / 

2015 

Україна 0,6124 0,6218 0,6040 0,5738 0,5801 0,5695 0,5601 -0,0523 -0,0617 

АР Крим 0,6510 0,6305 0,6405 0,6311 - - - - - 

Вінницька 0,5298 0,5220 0,5689 0,5490 0,5468 0,4644 0,4715 -0,0583 -0,0505 

Волинська 0,4560 0,5426 0,5227 0,5482 0,5010 0,5120 0,5468 0,0908 0,0042 

Дніпропетровська 0,5390 0,5854 0,6472 0,6580 0,6712 0,6515 0,6191 0,0801 0,0337 

Донецька 0,6257 0,6516 0,6911 0,6582 0,6591 0,6501 0,6579 0,0322 0,0063 

Житомирська 0,5320 0,5254 0,4570 0,4642 0,3879 0,4585 0,4899 -0,0421 -0,0355 

Закарпатська 0,7288 0,7637 0,7437 0,7679 0,7804 0,7446 0,7701 0,0413 0,0064 

Запорізька 0,5411 0,6285 0,5571 0,5591 0,5532 0,5447 0,5534 0,0123 -0,0751 

Івано-Франківська 0,6741 0,6664 0,6149 0,5054 0,5590 0,5200 0,5278 -0,1463 -0,1386 

Київська 0,7218 0,7410 0,7344 0,7397 0,7231 0,6915 0,6623 -0,0595 -0,0787 

Кіровоградська 0,5021 0,4942 0,5039 0,3812 0,3649 0,3030 0,3099 -0,1922 -0,1843 

Луганська 0,5893 0,6828 0,6201 0,6038 0,6016 0,5988 0,6112 0,0219 -0,0716 

Львівська 0,6543 0,7271 0,6977 0,6630 0,6720 0,5506 0,5699 -0,0844 -0,1572 

Миколаївська 0,5781 0,5961 0,5427 0,5670 0,5272 0,6010 0,6108 0,0327 0,0147 

Одеська 0,7513 0,7142 0,7704 0,7140 0,6481 0,5499 0,5629 -0,1884 -0,1513 

Полтавська 0,6391 0,4720 0,5158 0,4694 0,5061 0,4758 0,4825 -0,1566 0,0105 

Рівненська 0,6220 0,5546 0,5741 0,4853 0,4898 0,4768 0,4962 -0,1258 -0,0584 

Сумська 0,5342 0,6118 0,5317 0,5488 0,5386 0,5416 0,5361 0,0019 -0,0757 

Тернопільська 0,5214 0,5624 0,5218 0,5958 0,5758 0,5124 0,5269 0,0055 -0,0355 

Харківська 0,5729 0,5785 0,6036 0,5466 0,5565 0,5717 0,5591 -0,0138 -0,0194 

Херсонська 0,3926 0,4771 0,4293 0,5047 0,4252 0,4511 0,4608 0,0682 -0,0163 

Хмельницька 0,6963 0,6656 0,6334 0,5852 0,5096 0,5208 0,5309 -0,1654 -0,1347 

Черкаська 0,5044 0,5357 0,5269 0,4890 0,5186 0,4062 0,4187 -0,0857 -0,117 

Чернівецька 0,5285 0,5829 0,5805 0,5525 0,4804 0,4685 0,4696 -0,0589 -0,1133 

Чернігівська 0,5802 0,6408 0,5769 0,6913 0,5762 0,5563 0,5508 -0,0294 -0,09 

м. Київ 0,7326 0,7056 0,6851 0,6906 0,6487 0,6396 0,6209 -0,1117 -0,0847 

м. Севастополь 0,6604 0,6455 0,6514 0,6471 - - - - - 

 

Так, якщо у 2010 р. інтегральний показник імпортозалежності України 

становив 0,6124, то до 2016 р. показник знизився до рівня 0,5601, що є 

позитивною тенденцією щодо зміцнення економічної безпеки України. 

Водночас з-поміж головних причин таких змін можна визначити різке 

скорочення споживання на внутрішньому товарному ринку, зниження 
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платоспроможності та ділової активності як населення, так і бізнес-середовища 

під дією зовнішньої агресії, девальвацію національної грошової одиниці та 

посилення макроекономічних і структурних дисбалансів розвитку національної 

економіки. Основним напрямом зменшення обсягів імпорту є російський 

вектор зовнішньоторговельного співробітництва України. 

Варто додати, що позитивна тенденція щодо послаблення імпорто-

залежності внутрішнього ринку передусім зумовлена зменшенням обсягів 

імпорту товарів, що призвело до звуження внутрішнього ринку та обмеження 

споживання, але не мало позитивного впливу на відновлення внутрішнього 

виробництва й закріплення на ринку вітчизняних товарів. 

Як наслідок, існують негативні тенденції до зменшення частки продажу в 

роздрібному та оптовому товарообороті товарів, виготовлених на території 

України. Так, частка товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств у 2016 р. скоротилася 

до 58,1 %, тоді як у 2010 р. цей показник становив 64,3 %. Якщо у 2013 р. 

частка продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі оптового 

товарообороту підприємств оптової торгівлі становила 66,5 %, то у 2015 р. цей 

показник скоротився на 21,9 в.п. і становив 44,6 %. Таким чином, вітчизняні 

виробники є неконкурентоспроможними на власному внутрішньому товарному 

ринку. 

У зв’язку з цим виникає гостра необхідність активізації державної 

політики захисту вітчизняного ринку від конкуренції та, зокрема, неякісного 

імпорту, обмеження імпорту продукції, яка може виготовлятися в Україні, 

стимулювання внутрішнього виробництва і збуту продукції, удосконалення 

інституційно-правового та інституційно-організаційного забезпечення розвитку 

базових та пріоритетних для економіки видів діяльності. 

Потрібно звернути увагу на наявність суттєвих регіональних 

диференціацій в імпортозалежності (див. дод. З, рис. З.1). Так, якщо у 2016 р. 

показник імпортозалежності в середньому в державі становив 0,5601, то в 

дев’яти регіонах (Закарпатській – 0,7701, Київській – 0,6623, Донецькій – 
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0,6579, Дніпропетровській – 0,6191, Луганська – 0,6112, Миколаївська – 0,6108, 

Львівська – 0,5699, Одеська – 0,5629 областях та м. Київ – 0,6209) його 

значення було вищим. 

Варто зауважити, що регіональні дисбаланси розвитку внутрішнього 

ринку зумовлені тим, що саме через ці регіони здійснюється митне оформлення 

більшості товарів та послуг, що надходять на внутрішній ринок держави. 

Зосередження витрат на імпортовані серед регіонів України є неоднорідним: 

явище зосередження дилерів іноземних товарів і послуг у столиці є природним, 

а їх розосередження можливе лише за відповідної просторової розбудови 

торговельної, ділової, транспортної та складської інфраструктур. Утім, загалом 

масштаби проникнення імпорту суттєві. 

Водночас позитивним є той факт, що в більшості областей України у 

2010-2016 рр. рівень імпортозалежності знижуються, крім Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Луганської, 

Миколаївської та Херсонської.  

Для інших регіонів України імпортна залежність є прийнятною з 

урахуванням сучасних кон’юнктурних змін на внутрішньому ринку. Зокрема, 

майже у більше, ніж у половини областей рівень імпортозалежності не 

перевищував середньодержавного значення (Черкаська – 0,4187, Херсонська – 

0,4608, Чернівецька – 0,4696, Вінницька – 0,4715, Полтавська – 0,4825, 

Житомирська – 0,4899, Рівненська – 0,4962, Тернопільська – 0,5269, Івано-

Франківська – 0,5278, Хмельницька – 0,5309, Сумська – 0,5361, Волинська – 

0,5468, Чернігівська – 0,5508, Запорізька – 0,5534, Харківська – 0,5591). До 

регіонів із збалансованим рівнем імпортозалежності можна віднести лише 

Кіровоградську область із показником імпортозалежності 0,3099. 

Доцільно не лише визначити інтегральний коефіцієнт імпортозалежності 

на регіональному рівні, а й оцінити міру входження тих чи інших регіонів в 

різні за рівнями безпеки зони. Для цього слід здійснити поділ областей України 

за відповідними характеристиками для показника коефіцієнта 

імпортозалежності. В даному випадку використано коефіцієнт дисперсії, 
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застосування якого дозволяє групувати регіони не просто за середніми 

величинами, а й у відповідності до характеристик розподілу ймовірностей 

ефективного усунення імпортозалежності. На основі такого підходу отримано 

граничні значення, які дозволили розділити регіони на чотири групи (рис. З.1, 

дод. З). Таким чином, до групи з найвищим рівнем імпортозалежності (більше 

0,60) віднесено Закарпатську, Київську, Донецьку, Дніпропетровську, 

Луганську, Миколаївську області та м. Київ. До регіонів з найнижчим рівнем 

імпортозалежності (менше 0,48) віднесено Вінницьку, Чернівецьку, 

Херсонську, Черкаську та Кіровоградську області. Інші регіони потрапили до 

груп з середнім та нижче середнього рівня імпортозалежності. 

Одним із найважливіших показників, який характеризує імпорто-

залежність, є коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів (порогове 

значення не менше 100). Як свідчить рис. 3.9, розвиток внутрішнього ринку за 

аналізованим індикатором у 2010-2016 рр. був загрозливим для України в 

цілому та для Волинської, Київської, Львівської, Харківської, Хмельницької, 

Чернігівської областей і м. Києва зокрема.  
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Рис. 3.9. Коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів за регіонами 

України у 2010 та 2016 рр. (складено автором) 
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Водночас для інших регіонів внаслідок надмірної відкритості 

національної економіки характерне збереження високого рівня експортної 

орієнтованості вітчизняних виробників (рівень відкритості за експортом зріс до 

42,0 %), що становить загрозу економічній безпеці України.  

Для окремих сфер економічної діяльності внутрішній ринок взагалі не є 

пріоритетним. Йдеться про вітчизняну машинобудівну та металургійну 

промисловість, де частка внутрішнього ринку у формуванні виручки становить 

лише 12,7 % та 22,1 % відповідно. 

В індустріальних регіонах склалася ситуація, коли значна частина 

промислової продукції експортується на зовнішні ринки та не використовується 

для забезпечення внутрішньорегіональних потреб. При цьому промислові 

підприємства експортують переважно сировинну та низькотехнологічну 

продукцію. Частка високотехнологічної продукції у загальному обсязі експорту 

мізерно мала: 2005 р. – 13,5 %, 2010 р. – 17,8 %, 2013 р. – 16,8 %, 2014 р. – 

13,7%, 2015 р. – 12,9 %, 2015 р. – 12,5 % від загального обсягу експорту 

промислових товарів, що свідчить про закріплення сировинн-

оекспортоорієнтованої моделі розвитку національної економіки. 

У контексті ключових тенденцій розвитку внутрішнього ринку України 

необхідно відзначити значне погіршення стану економічної безпеки держави. 

Результати оцінювання поточного стану внутрішнього ринку вказують на те, 

що в Україні створено максимально сприятливі умови для нарощення 

імпортозалежності національної економіки, витіснення вітчизняних виробників 

з внутрішнього товарного ринку та подальшого занепаду реального сектору 

економіки. 

З метою оцінювання еластичності зв’язків імпортозалежності з 

економічною безпекою держави перш за все необхідно проаналізувати 

динаміку інтегральних показників економічної безпеки регіонів України у 

2010-2016 рр. (табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9 
Інтегральні показники економічної безпеки регіонів України  

у 2010-2016 рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2010 

2016 / 

2015 

Україна 0,4829 0,5211 0,5445 0,5255 0,5106 0,5159 0,5209 0,0380 0,0050 

АР Крим 0,4712 0,4431 0,5147 0,5209 - - - - - 

Вінницька 0,5388 0,5857 0,5833 0,6184 0,5129 0,4591 0,4608 -0,0780 0,0017 

Волинська 0,4353 0,5206 0,4786 0,5169 0,5306 0,6123 0,6001 0,1648 -0,0122 

Дніпропетровська 0,6597 0,6762 0,7288 0,8565 0,7347 0,7152 0,6911 0,0314 -0,0241 

Донецька 0,6670 0,7218 0,8518 0,7886 0,4869 0,4676 0,4704 -0,1966 0,0028 

Житомирська 0,4463 0,5173 0,5498 0,6436 0,5140 0,5411 0,5423 0,0960 0,0012 

Закарпатська 0,5132 0,6594 0,6906 0,5630 0,4570 0,6006 0,5799 0,0667 -0,0207 

Запорізька 0,6580 0,6599 0,6573 0,6771 0,6897 0,7448 0,7309 0,0729 -0,0139 

Івано-Франківська 0,5179 0,6083 0,6422 0,5544 0,6134 0,5952 0,6011 0,0832 0,0059 

Київська 0,5606 0,6157 0,6511 0,7143 0,6703 0,6761 0,6789 0,1183 0,0028 

Кіровоградська 0,3934 0,4876 0,4733 0,5300 0,4364 0,4173 0,4218 0,0284 0,0045 

Луганська 0,5722 0,5528 0,6802 0,5842 0,3557 0,3660 0,3678 -0,2044 0,0018 

Львівська 0,5106 0,5927 0,6167 0,5607 0,6719 0,7516 0,7401 0,2295 -0,0115 

Миколаївська 0,6020 0,5594 0,5217 0,6275 0,5489 0,5115 0,5089 -0,0931 -0,0026 

Одеська 0,4035 0,6042 0,8448 0,6327 0,5138 0,4707 0,4691 0,0656 -0,0016 

Полтавська 0,5290 0,6585 0,6221 0,5143 0,5805 0,4471 0,4507 -0,0783 0,0036 

Рівненська 0,3129 0,3618 0,3369 0,3151 0,3550 0,3515 0,3599 0,0470 0,0084 

Сумська 0,4074 0,4977 0,4755 0,3747 0,4847 0,6041 0,5951 0,1877 -0,0090 

Тернопільська 0,4121 0,4403 0,4922 0,4223 0,4161 0,5030 0,5099 0,0978 0,0069 

Харківська 0,5359 0,5725 0,6545 0,5614 0,6143 0,7319 0,7301 0,1942 -0,0018 

Херсонська 0,4634 0,4307 0,5107 0,4100 0,5129 0,3750 0,3812 -0,0822 0,0062 

Хмельницька 0,3882 0,3978 0,4625 0,4579 0,4750 0,5250 0,5268 0,1386 0,0018 

Черкаська 0,4574 0,4417 0,3821 0,3871 0,3925 0,3964 0,4001 -0,0573 0,0037 

Чернівецька 0,3752 0,3715 0,3974 0,3795 0,3712 0,4463 0,4499 0,0747 0,0036 

Чернігівська 0,4370 0,4307 0,4558 0,4186 0,4149 0,4105 0,4154 -0,0216 0,0049 

м. Київ 0,4820 0,5727 0,7341 0,6470 0,5655 0,5906 0,5977 0,1157 0,0071 

м. Севастополь 0,4792 0,4654 0,5014 0,5109 - - - - - 

 

Зауважимо, що для інтегрального оцінювання економічної безпеки 

регіонів України використовувалися такі індикатори: частка наявного доходу 

населення у ВРП, %; частка дефіциту (профіциту) місцевого бюджету у 

ВРП, %; продуктивність праці зайнятого населення, тис. грн/особу; рівень 

відкритості економіки, %; капітальні інвестиції на одну особу, тис. грн; частка 

реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції, %; калорійність середньодобового раціону населення (у 

розрахунку на одну особу), ккал. 
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Емпіричне оцінювання економічної безпеки регіонів України було 

проведене, базуючись на методологічному інструментарії методу головних 

компонент, що нівелює суб’єктивізм під час визначення вагових коефіцієнтів 

індикаторів і складових безпеки та передбачає використання потужного 

математично-статистичного апарату. Інформаційну базу оцінювання 

економічної безпеки сформували сім структурно-функціональних складових за 

період 2010-2016 рр. у розрізі всіх областей України та м. Києва, що 

відображено у табл. З.2-З.8 (див. дод. З). Для проведення обчислень було 

використано програмне середовище Statistica 10.0 (пакет «Метод головних 

компонент») та Microsoft Excel 2016. 

Дослідження економічної безпеки регіонів України дало змогу 

зафіксувати зростання її інтегрального показника упродовж 2010-2016 рр. у 

всіх регіонах України, за винятком Вінницької, Донецької, Луганської, 

Полтавської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей. Водночас таке 

зростання не спроможне забезпечити реалізацію структурних зрушень щодо 

посилення імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки 

держави. 

Чинниками подальшої ескалації загроз економічній безпеці держави є 

незадовільний стан конкурентоспроможності вітчизняних виробників, висока 

імпортозалежність національних виробників, нерезультативність політики 

імпортозаміщення, утримання високого рівня контрабандних потоків, 

відсутність доступу національних виробників довгострокових фінансових 

ресурсів, низький рівень інвестування у реальний сектор економіки, 

пригнічення економічної активності вітчизняних товаровиробників. 

Критичним є кількісно-динамічний розподіл регіонів України в розрізі 

зон економічної безпеки (табл. 3.10). Так, упродовж 2010-2016 рр. економічна 

безпека регіонів України була сконцентрована здебільшого у незадовільній 

зоні.  
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Таблиця 3.10 
Розподіл регіонів України за зонами економічної безпеки розвитку  

у 2010-2016 рр., од. (складено автором) 

Роки 
Зони економічної безпеки розвитку 

критична небезпечна незадовільна задовільна оптимальна 

2010 – 4 18 4 – 

2011 – 2 15 9 – 

2012 – 3 11 10 2 

2013 – 4 13 8 1 

2014 – 4 15 6 – 

2015 – 4 13 8 – 

2016 – 3 15 7 – 

 

Найкраща ситуація спостерігалася у 2012 р., коли половина регіонів 

знаходилася у задовільній та оптимальній зонах, що зумовлено достатньо 

потужним потенціалом ендогенного зростання національної економіки в той 

період завдяки стабільному збільшенню місткості внутрішнього ринку та 

постійному зростанню споживчого попиту. Однак у 2014-2015 рр. зовнішня 

агресія проти України критично погіршила динаміку соціально-економічного 

розвитку, що посилило регіональні дисбаланси та погіршило коротко- та 

середньострокові перспективи економічного зростання. Такий регіональний 

розподіл за рівнем економічної безпеки дає підстави зробити висновок про 

критично низький рівень контрольованості та керованості її загроз, а також 

структурну недосконалість системи її забезпечення. 

Важливим є дослідження динамічної взаємозалежності між 

імпортозалежністю та економічною безпекою держави на підставі зіставлення 

їх інтегральних показників у 2010-2016 рр. (рис. 3.10). Протягом 

досліджуваного періоду стабільно спостерігався незадовільний рівень 

економічної безпеки держави, що підвереджує порушення принципу 

системності реалізації державної політики імпортозаміщення в контексті 

розвитку внутрішнього ринку і гарантування економічної безпеки України. При 

цьому коефіцієнт детермінації між індексами імпортозалежності та економічної 

безпеки держави становив 0,7649, що свідчить про наявність тісного зв’язку 

між ними.  
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Рис. 3.10. Графічна інтерпретація інтегральних показників 

імпортозалежності та економічної безпеки України у 2010-2016 рр. 
(розраховано автором) 

 

Водночас яскраво простежуються нижчі значення параметрів 

імпортозаміщення при вищому значенні індикаторів економічної безпеки. 

Очевидно, що передумовами такого стану справ були політика відкритості, яка 

реалізовувалася на посттрансформаційному етапі розвитку національного 

господарства держави, невисока конкурентоспроможність продукції 

вітчизняного виробництва, низька ділова активність населення, слабкість 

розвитку зовнішньоторговельної інфраструктури, а також інституційної 

підтримки вітчизняних суб’єктів реального сектору. 

На значення показника економічної безпеки в Україні та її регіонах, 

впливає значна кількість якісних та кількісних факторів. З використанням 

статистичних методів дослідження (моделей) можна простежувати кількісний 

зв’язок між окремими факторами та результативною ознакою. Для виявлення 

факторів впливу на рівень економічної безпеки (залежна змінна) було 

використано інструментарій багатофакторного динамічного регресійного 

моделювання, зокрема динамічну балансову крос-секшн-регресію для всіх 

регіонів України впродовж 2010-2016 рр., що дало змогу сформувати 

масштабну генеральну вибірку (2268 спостереження). Як незалежні змінні було 
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обрано показники імпортозалежності регіонів України (див. табл. 2.4, 2.6, 2.7 та 

Д.7, Д.8 (див. дод. Д). Результати регресії статистично значущі, про що свідчать 

відповідні показники (коефіцієнт кореляції – 0,8962; скоригований коефіцієнт 

детермінації – 0,7989; F-критерій Фішера F(5,144)=10,775; р < 0,0000; показник 

рівня статистичної похибки – 10,220). 

Вдалося встановити, що факторами, які мають позитивний вплив на 

посилення економічної безпеки, є частка товарів, виготовлених на території 

України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств 

(0,3509) та частка продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі 

оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (0,1277) (табл. 3.11), що є 

цілком логічною залежністю.  

Таблиця 3.11 

Інформація про статистичну значущість результатів регресійного аналізу 

впливу показників імпортозалежності на економічну безпеку за регіонами 
України у 2010-2016 рр. (розраховано автором) 

Фактори 

Характеристики статистичної значущості 

результатів аналізу 

Beta Std.Err. B Std.Err. t(144) p-level 

Вільний член - - 84,3571 9,2916 9,0789 0,0000 

Частка імпорту у внутрішньому 

споживанні, % 
-0,2201 0,0870 0,0892 0,0337 2,6441 0,0091 

Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту товарів, % 
-0,1807 0,1007 0,0241 0,0135 1,7837 0,0766 

Частка товарів, виготовлених на 

території України, у структурі 

роздрібного товарообороту 

торгової мережі підприємств, % 

0,3509 0,0904 -0,6047 0,1603 -3,7723 0,0002 

Частка продажу товарів 

вітчизняного виробництва у 

структурі оптового товарообороту 

підприємств оптової торгівлі, % 

0,1207 0,1004 -0,0762 0,0616 -1,2368 0,0021 

Темпи зростання імпорту товарів, 

% до попереднього року 
-0,1406 0,0836 0,0519 0,0298 1,7429 0,0834 

 

Обернено пропорційний зв’язок зафіксовано між економічною безпекою, 

часткою імпорту у внутрішньому споживанні (-0,2201) та темпом зростання 

імпорту товарів (-0,1406). Це зумовлено тим, що агресивна експансія товарного 

імпорту зумовила деформацію вітчизняного ринку в частині занепаду основних 

виробництв і критичного накопичення дефіциту торговельного балансу. В 
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окремі роки обсяги товарного імпорту перевищували половину ВВП країни. 

Очевидно, що подальше зростання частки імпорту у внутрішньому споживанні 

лише посилюватиме загрози економічній безпеці держави у зовнішньо-

торговельній сфері. 

Цікавою є залежність між економічною безпекою та коефіцієнтом 

покриття експортом імпорту товарів. Зокрема, при збільшенні коефіцієнта 

покриття експортом імпорту товарів на 1,0 % рівень економічної безпеки 

зменшується на 0,1807. Таку ситуацію можна пояснити тим, що збереження 

високої експортної орієнтованості вітчизняних виробників в умовах 

недостатньої реалізації потенціалу на внутрішньому ринку вивільняє величезну 

нішу для імпортної експансії. Водночас національні виробники продукують 

значний обсяг експортоорієнтованих товарів із низьким рівнем доданої 

вартості, тому значення коефіцієнта покриття експортом імпорту у фізичних 

обсягах зберігається на надвисокому рівні. Водночас на внутрішньому ринку 

споживчий попит генерує потреби на товари з високим рівнем доданої вартості, 

що задовольняються імпортерами.  

На основі побудованої економетричної моделі визначено основні 

фактори, що впливають на економічну безпеку держави. Тому з метою 

підвищення ефективності реалізації потенціалу імпортозаміщення в контексті 

забезпечення економічної безпеки України доцільним є раціональне управління 

ідентифікованими факторами, що потребує досягнення таких їх цільових 

пріоритетних значень на перспективу, які були визначені на основі проведення 

комплексних діагностично-аналітичних процедур з урахуванням реальних 

ресурсних можливостей вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Таким чином, виклики, перед якими постає зараз Україна, вимагають 

інноваційних підходів до реалізації принципів політики імпортозаміщення, 

збалансованої тарифної політики, спрямованих на захист вітчизняних 

товаровиробників. Розвиток внутрішнього ринку потребує налагодження 

виробництва імпортозамінних товарів для задоволення потреб внутрішнього 

ринку. Не менш необхідною є модернізація реального сектору економіки, що 
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допоможе впроваджувати інноваційні досягнення у виробництві 

конкурентоспроможної продукції. Водночас розширення експортних 

можливостей вітчизняних товаровиробників має супроводжуватися 

відповідним захистом національних економічних інтересів в умовах активізації 

деструктивних чинників гібридної військової та політично-інформаційної 

агресії проти України. Це потребує передусім обґрунтування стратегічних 

пріоритетів реалізації державної політики імпортозаміщення в контексті 

забезпечення економічної безпеки України, що є предметом наступного розділу 

дослідження. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Результати аналізу підтвердили високий рівень імпортозалежності 

внутрішнього ринку України та виражені тенденції до її посилення і зростання 

критичних загроз економічній безпеці держави. За період 2005-2016 рр. частка 

продажу вітчизняних товарів зменшилася з 70,5 % до 55,8 % (на 14,7 в.п.), 

середньорічні темпи зростання імпорту товарів становлять 19,6 % та 

перевищують темпи зростання продажу вітчизняних товарів, частка імпорту у 

внутрішньому споживанні перевищує 50,0 %, частка імпорту у ВВП в окремих 

періодах досягала 60,0 % та постійно перевищувала 45,0 %, а щороку 

випередження імпорту над експортом в середньому складає понад 3,0 %. В 

економіці Україні не впроваджені економічні інструменти протидії експансії 

імпорту, а, натомість, посилюється вплив чинників, що стимулюють 

збільшення його обсягів. 

2. При удосконаленні державної політики імпортозаміщення й істотні 

регіональні диференціації в характеристиках імпортозалежності. Результати 

позиціонування регіонів за значенням та динамікою частки імпорту у 

внутрішньому споживанні засвідчили, що для прикордонних та індустріальних 

регіонів характерний найвищий рівень імпортозалежності. Інші регіони досі 

зберігають високу залежність від імпорту та на сьогодні нездатні її суттєво 
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знизити. Частка імпорту у внутрішньому споживанні перевищила критичне 

значення у 13 регіонах, а мінімальне значення більше ніж у два рази у 17 

регіонах. 

3. Наявні диференціації в імпортозалежності й у галузевому аспекті. 

Рівень покриття експортом імпорту у галузях матеріального виробництва не 

перевищує 70,0 %, зокрема у виробництві та розподіленні електроенергії, газу, 

пари та гарячої води – 43,0 %, виробництві тютюнових виробів – 64,0 %, 

виробництві продуктів нафтоперероблення – 68,0 %, видавничій та 

поліграфічній діяльності – 68,0 %. Високою є імпортна залежність вторинного 

сектору економіки України, де обсяг імпорту майже у 2,0 рази перевищував цей 

показник для первинного та третинного секторів, частка імпорту у 

внутрішньому споживанні становить 140,1 %, рівень покриття експортом 

імпорту – 81,0 %, перевищення імпорту над ВВП – 29,7 %. Постійно 

посилюється імпортна залежність матеріальної сфери реального сектору 

економіки.  

4. Результати інтегрального оцінювання імпортозалежності України 

свідчать про критичний рівень проникнення імпорту у всі сфери суспільного 

відтворення. Упродовж 2010-2016 рр. інтегральний коефіцієнт 

імпортозалежності України перевищував 0,55, а в окремих роках – 0,62 

(2011 р.). Найвищий рівень імпортозалежності у 2016 р. спостерігався у 

Закарпатській області (0,77), при цьому у дев’яти регіонах його значення було 

значно вищим, ніж загальнодержавне. З використанням інструментарію 

багатофакторного динамічного регресійного моделювання встановлено 

наявність статистично-значимої залежності між рівнем економічної безпеки та 

показниками імпортозалежності. До факторів, які мають позитивний вплив на 

посилення економічної безпеки є частка товарів, виготовлених на території 

України, в структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств 

(0,35) та частка продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі 

оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (0,12). Обернений зв’язок 

зафіксовано між економічною безпекою та часткою імпорту у внутрішньому 
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споживанні (-0,22), темпом зростання імпорту товарів (-0,14), коефіцієнтом 

покриття експортом імпорту товарів (-0,18). 

5. Висока імпортозалежність внутрішнього ринку України обумовлена й 

недостатньо ефективним державним регулюванням в цій сфері, що 

підтверджується результатами функціонального аналізу. За функцією аналізу – 

не сформованість нормативно-методичної основи інформаційно-аналітичного 

забезпечення моніторингу імпортозалежності; за функцією планування – 

недостатність і несистемність документів стратегування державної політики в 

галузево-просторовому аспекті; за функцією організації – нескоординованість 

та неузгодженість організаційної структури управління процесами 

імпортозаміщення; за функцією мотивації – недостатність стимулів 

представників бізнесу, громадськості, споживчого сектору та влади щодо 

здійснення заходів з протидії проникненню імпорту на внутрішній ринок. 

Основні положення та результати вивчення характеристик і оцінювання 

впливу імпортозалежності на стан економічної безпеки України в 

регіональному аспекті висвітлено автором у наукових працях [58, 62, 104, 123, 

224, 225, 227, 228, 229, 238, 240, 246, 247, 544]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

4.1 Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення та безпеки 

розвитку внутрішнього ринку 

 

На сучасному етапі розвитку внутрішнього ринку України склалася 

ситуація, коли посилився вплив чинників, які стимулюють збільшення обсягів 

імпортних надходжень продукції (зокрема розширилася місткість внутрішнього 

ринку (у 2017 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року 

роздрібний і оптовий товарооборот підприємств збільшився відповідно на 6,9 і 

2,2 %), зросли доходи населення (на 36,7 %), розвиваються виробничо-

торговельна та дистрибуційна інфраструктури, покращуються можливості 

входження товарів у внутрішню систему товарного обігу за ще не сформованої 

митно-тарифної та економічно-стимулюючої системи протидії великим обсягам 

імпорту, у т. ч. інструментами формування і використання потенціалу 

внутрішнього виробництва, розроблення та впровадження національної 

стратегії забезпечення технологічної конкурентоспроможності виробництва, 

адаптації міжнародної практики протидії тіньовій економіці) [9, с. 245-319; 118; 

123, с. 10-11]. Попри позитивні тенденції з розвитку внутрішнього ринку, 

вітчизняні товаровиробники досі не здатні перемагати в конкурентній боротьбі 

і в повному обсязі забезпечувати споживчі потреби населення, хоча володіють 

для цього достатнім виробничим потенціалом. Це, зокрема, зумовлене 

випереджувальним зростанням місткості внутрішнього ринку порівняно з 

потенційними можливостями вітчизняних товаровиробників, при якому 

незабезпечений платоспроможний споживчий попит задовольняється імпортом, 

про що свідчить зростання частки товарів, виготовлених не на території 

України, у структурі роздрібного товарообороту (до 46,0 %). Отже, є підстави 
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стверджувати про передумови для подальшого утвердження підґрунтя для 

динамічного нарощування негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу 

та стійкого формування імпортозалежної споживацької моделі економіки. Усе 

це позначається на посиленні ризиків і загроз економічній безпеці держави та її 

внутрішньому ринку. 

Варто зазначити, що проблеми стратегування державної політики 

імпортозаміщення і забезпечення за рахунок цього розвитку внутрішнього 

ринку набули доволі широкого поширення в названих дослідженнях. Так, 

Д. Венцковський обґрунтовує безпеку розвитку внутрішнього ринку стосовно 

вирішення проблем імпортозалежності, зазначаючи, що успішне забезпечення 

безпеки розвитку внутрішнього ринку вдається тоді, коли динамічно зростають 

обсяги товарної пропозиції, відсутній розрив між вартісними та фізичними 

обсягами зовнішньоторговельного обороту, збільшуються доходи та 

покращуються ресурсно-функціональні можливості вітчизняних товаро-

виробників на внутрішньому ринку [71, с. 34-37; 72]. Науковець вдало обрав 

параметри, за якими можна досліджувати ступінь розвитку внутрішнього ринку 

та характеризувати рівень його безпеки. Більше того, отримані висновки 

дозволяють сформувати якісну інформаційну базу для подальшої державної 

політики імпортозаміщення.  

Безпеку розвитку внутрішнього ринку В. Бодров розглядає як 

визначальний напрям державної економічної та соціальної політики, 

визначаючи найважливішими такі чинники, як орієнтація суб’єктів ринку на 

нові технологічні та інноваційні стандарти, висока захищеність прав 

інтелектуальної власності, достатня насиченість фінансової системи фінансово-

кредитними та банківськими установами, широкий доступ до отримання 

грошових позик [80, с. 31-41]. 

На думку О. Власюка та А. Мокія, сучасний розвиток внутрішнього 

ринку України відбувається під впливом деструктивних процесів, а умови його 

регулювання не відповідають глобалізаційним економічним викликам. Тому 

стверджувати про сформованість безпекового виміру структурних та 
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інституціональних трансформацій розвитку внутрішнього ринку не доводиться. 

Науковці доводять, що під безпекою розвитку внутрішнього ринку слід 

розуміти сукупність умов та чинників, які забезпечують платоспроможний 

попит населення, цінову стабільність на найбільш значущі групи товарів, 

збалансоване насичення ринку вітчизняними товарами, зниження рівня тінізації 

ринкових відносин, «очищення» ринку від товарів із низьким рівнем 

безпечності для здоров’я і життя та споживчих характеристик, гармонізацію 

інституціонального середовища управління торговельними процесами [432, с. 

496-498]. Таке трактування повно та комплексно визначає передумови, що 

слугують для системного забезпечення безпеки розвитку внутрішнього ринку. 

Також вдало виділена концептуальна основа для визначення місця й ролі 

державної політики імпортозаміщення.  

Окремим аспектом цієї проблеми є стан економіко-правового 

середовища, що є системним чинником якісного функціонування і безпеки 

розвитку внутрішнього ринку. Йдеться про сформованість бізнес-середовища, 

якому притаманні високий рівень справедливої конкуренції, зростання 

конкурентоспроможності реального сектору економіки, надійний захист 

фінансово-економічних інтересів та ефективне протистояння зовнішнім 

економічним загрозам через використання конкурентних переваг розвитку 

виробничо-коопераційної діяльності [459, с. 15-16]. Відповідно до таких 

тверджень головним завданням у системі пріоритетів безпеки розвитку 

внутрішнього ринку є реалізація конкурентного потенціалу з одночасним 

недопущенням ризиків залежності від зовнішніх ринків та імпортних товарів. 

Дотримуються думки щодо збалансованості внутрішнього ринку як 

головного параметра безпеки його розвитку й А. Даниленко, Л. Дейнеко, 

В. Точилін, зводячи сутність поняття «безпека розвитку внутрішнього ринку» 

до сукупності умов, які забезпечують ліквідацію відставання фактичної 

величини місткості внутрішнього ринку від потенційної, умовами чого є висока 

стійкість внутрішнього ринку до змін зовнішньоторговельної кон’юнктури, 

справедливий розподіл доходів та доданої вартості, сприятливе інституційне 
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середовище для розвитку конкуренції, високий виробничий потенціал 

промислових підприємств для виготовлення якісної та конкурентоспроможної 

продукції [367, с. 41-48]. 

Вдалим доповнення у формуванні єдиної думки про сутність поняття 

безпеки розвитку внутрішнього ринку є результати наукової праці «Система 

регулювання внутрішньої торгівлі України» [407, с. 22-26], де доволі вдало 

обґрунтовано переваги її трактування довготривалим еволюційним процесом 

кількісного та якісного нарощування потенціалу внутрішнього ринку і 

позитивної динаміки ключових показників його функціонування. При цьому 

науковці виділяють такі головні аспекти забезпечення безпеки розвитку 

внутрішнього ринку, як матеріально-технічні, технологічні, інноваційні, 

організаційні, економічні, соціальні, та ідентифікують відповідні їм індикатори 

розвитку. 

Варто погодитися, що ключовими параметрами безпеки розвитку 

внутрішнього ринку України є ефективне використання конкурентного 

потенціалу, формування справедливих і добросовісних ринкових відносин, 

недопущення монополізації й тінізації ринкових сегментів, стимулювання 

підприємницької активності, розширення пропозиції інноваційної продукції. 

Дотримання цих параметрів має важливе значення у розвитку внутрішнього 

ринку і його безпеки, але їх сформованість залежить від низки інших 

позитивних передумов, як-от: розширене відтворення, структурна 

збалансованість, інноваційність, прогресивне реформування структури тощо. 

Саме тому подальше уточнення сутнісних характеристик безпеки розвитку 

внутрішнього ринку має враховувати ці особливості.  

Водночас внутрішній ринок задля безпеки розвитку повинен бути 

структурно гармонізованим, про що значною мірою свідчить раціональність 

таких структурних характеристик: 

- товарної пропозиції з-поміж виробничого, оптового секторів та 

роздрібного споживання, за якої формується оптимальний режим використання 

виробничих потужностей промислових підприємств, а у сфері посередництва 



294 

 

посилюються конкурентні позиції та обсяги реалізації вітчизняної продукції, 

що особливо важливо в умовах високої імпортозалежності економіки;  

- споживчого та інвестованого попиту щодо розвитку інноваційної 

діяльності, відповідно до якого зростають обсяги ринкової пропозиції 

інноваційної продукції та покращуються можливості технологічного прориву 

для вітчизняних виробничих підприємств;  

- товарного виробництва в межах традиційних видів продукції, що 

підтверджуватиме відновлення виробничих потужностей тих видів продукції, 

які нещодавно вироблялися, а сьогодні замінені імпортом;  

- споживання товарів і послуг домогосподарствами, що стає ефективним 

джерелом підвищення інвестиційної привабливості та стимулювання 

підприємницької активності, а також засвідчує відновлення купівельної 

спроможності населення;  

- розподілу доходів між резидентами внутрішнього ринку, згідно з яким 

відсутні прояви гіпертрофованої форми використання первинних доходів на 

користь інтересів роботодавців та органів державного управління;  

- вартості активів торговельних мереж з-поміж вітчизняних та іноземних 

власників, у результаті чого можна очікувати зменшення залежності стосовно 

просування й збуту імпортних товарів. 

Важливим аспектом безпеки розвитку внутрішнього ринку є 

інноваційність усіх стадій суспільного відтворення ринку. Так, на стадії 

виробництва впровадження інноваційних розробок дозволяє вітчизняним 

підприємствам збільшувати виробничі потужності, ефективно використовувати 

матеріально-технічну базу, підвищувати якість продукції та, відповідно, її 

вартісні і споживчі характеристики. Усе це є необхідними передумовами 

успішної реалізації державної політики імпортозаміщення.  

Безперечно, що в міру збільшення вартості продукції інноваційна 

компонента стає «важливішою». Зокрема, на стадії розподілу розвиток 

внутрішнього ринку варто пов’язувати з поширенням нових методів продажу 

товарів, посиленням партнерських відносин з покупцями, зростанням 
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диференціації та розширенням сфер діяльності об’єктів торгівлі, реалізацією 

інвестиційно-інноваційних програм партнерства і співробітництва. При цьому 

головний акцент повинен бути зроблений на розбудову системи електронного 

обслуговування покупців через мережу Iнтернет, формування автоматизованих 

систем управління відносинами зі споживачами, автоматизацію всіх бізнес-

процесів у торговельних мережах. 

На стадії обміну відкриваються істотні можливості щодо розвитку 

інституційного співробітництва, можливостей горизонтальної (вертикальної) 

інтеграції виробничого та посередницького секторів, появи нових 

організаційних форм та підходів до комерційної діяльності, зовнішнього 

міжгалузевого співробітництва. Тут важливою є інвестиційна підтримка з боку 

державних органів влади, які виконуватимуть функцію основного фінансового 

забезпечення та регуляторного контролю, а також якість розроблення та 

реалізації проектних рішень з боку підприємств торгівлі. 

Про ступінь техніко-технологічного прогресу та результативність 

впровадження інновацій на внутрішньому ринку яскраво свідчать обсяги 

продуктового споживання. Саме на стадії споживання формуються головні 

стимули економічного розвитку у суб’єктів ринку (виробників – виробляти 

продукцію, яка матиме споживчий попит, посередників – задовольняти поточні 

та формувати перспективні потреби споживачів для забезпечення та 

підтримання високого рівня їх лояльності, споживачів – купувати товари 

високого рівня якості та безпеки здоров’ю, що відповідатимуть їхній 

купівельній спроможності, ментальності та способу життя). 

Водночас базовими умовами безпеки розвитку внутрішнього ринку 

повинні бути конкуренція та сприятливе регуляторне середовище. 

Непорушність цих умов свідчить про налагодження добросовісних та 

рівноправних ринкових відносин, керованість проявів монополізації, реалізацію 

ефективного діалогу між підприємцями, органами влади та громадськістю, 

подолання бюрократії та корупції. У підсумку внутрішній ринок здатний 

саморозвиватися і прогресувати, що є головними ознаками безпеки. Відповідно 
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органам державного управління не доведеться витрачати додаткові ресурси, в 

основному бюджетного характеру, для забезпечення й підтримки розвитку 

внутрішнього ринку. Натомість вітчизняні підприємства, продукція яких має 

вищу цінову конкурентоспроможність, посилять присутність на ринку, 

відновлять конкурентні позиції. Зокрема, це стосується підприємств із 

виробництва одягу, білизни, взуття та інших галузей, які мають значні 

виробничі потужності, пропонують продукцію не нижчої, а подекуди й вищої 

якості порівняно з імпортними аналогами, але через недобросовісну 

конкуренцію не здатні утвердитися на внутрішньому ринку. До прикладу, у 

Львівській області функціонує близько 100 взуттєвих фабрик, але їхня 

продукція не реалізується у роздрібних торговельних мережах, а отже, не має 

доступу до широкого кола покупців [177]. 

Вирішення таких стратегічних завдань на регіональному рівні часто 

ускладнене низкою чинників як нормативно-правова обмеженість місцевої 

влади, відсутність в достатньому обсязі фінансово-інвестиційних ресурсів, брак 

висококваліфікованих фахівців, недостатній захист інтелектуальної власності. 

Відповідно у державній регіональній політиці розвитку внутрішнього ринку 

варто насамперед передбачити створення інфраструктури для інноваційної 

діяльності, що дозволить поступово самоорганізаційно забезпечити економічну 

активність вітчизняних виробників на рівні локальних ринків. Таким чином у 

просторово-територіальній площині існуватимуть умови для успішної 

інтеграції, зміцнення взаємозв’язків, розширення сфер інвестиційних інтересів 

підприємств різних видів економічної інноваційної діяльності (виробників, 

торговців, суб’єктів сфери послуг).  

Про утвердження достатнього рівня безпеки розвитку внутрішнього 

ринку свідчить успішне здійснення структурних змін щодо подолання 

критичних диференціацій та диспропорцій серед його сегментів. Одним з 

привабливих напрямів структурного розвитку є посилення спеціалізації та 

функціональної і територіальної концентрації торговельних об’єктів. Йдеться 

про розвиненість мережі об’єктів торгівлі на сільських та віддалених терито-
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ріях, у малих містах зі спеціалізацією на продажу продукції легкої та харчової 

промисловості, сільського господарства, а особливо вітчизняного виробництва. 

У рамках регіональної політики необхідність реалізації відповідних заходів 

лише зростає, а через це на місцях варто розробити більш детальні схеми, що 

довлять успішно досягнути очікуваних результатів. 

Поряд із вирівнюванням соціально-економічних диференціацій повинен 

відбуватися розвиток комерційно-посередницької, фінансово-інвестиційної, 

інноваційної інфраструктури. Відповідно це дозволяє вирішувати низку 

критично важливих завдань для вітчизняних виробників продукції, зокрема в 

контексті розвитку таких складових інфраструктури: 

- комерційно-посередницької – удосконалити логістичні схеми та 

диверсифікувати джерела постачання товарів на об’єкти торгівлі, удосконалити 

способи товароруху до кінцевого споживача, інтегруватися у сферу придбання 

товарів та міжсекторального і міжрегіонального співробітництва, започат-

кувати практику коопераційних підходів у постачанні товарів, раціоналізувати 

комерційні взаємовідносини з постачальниками;  

- фінансово-інвестиційної – отримати доступ до інституційних інвесторів 

інноваційної діяльності, здійснювати системні капіталовкладення у 

модернізацію виробничо-технологічних процесів, посилити диференціацію та 

розширити сферу інвестиційної діяльності, брати участь в ініціативах суб’єктів 

фінансово-інвестиційного та інноваційного середовища;  

- інноваційної – створити та вивести на ринок продуктові інновації, 

реалізувати перспективні форми комерціалізації результатів інноваційної 

діяльності, ініціювати створення та участь у виробничо-торговельних 

регіональних інноваційних кластерах, здійснювати науково-дослідні роботи, 

налагодити договірні відносини з навчальними та науково-дослідними 

установами. 

Варто відзначити й важливу роль державних інституцій у забезпеченні 

розвитку інфраструктури внутрішнього ринку. Зокрема, до завдань таких 

інституцій слід зарахувати такі: 
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- створення та популяризація інвестиційно-інноваційних проектів та 

інформації про економічно-ресурсний потенціал виробників вітчизняної 

продукції;  

- ініціювання спільних з вітчизняними економічними агентами фінансово-

кредитних фондів інвестиційно-інноваційної підтримки, розвитку ресурсного та 

інтелектуально-кадрового забезпечення для системи внутрішнього ринку;  

- створення центрів новітніх технологій та забезпечення імплементації 

результатів їх роботи в інноваційну діяльність вітчизняного виробничого 

сектору;  

- ширше залучення агенцій регіонального розвитку, недержавних 

інвестиційних інституцій, міжнародних грантових організацій, благодійних 

організацій до заходів з підвищення інвестиційної привабливості виробників 

вітчизняної продукції. 

У державній управлінській системі України важливо кардинально 

змінити підхід до формування та функціонування мережі суб’єктів фінансово-

інвестиційної підтримки, а саме відмовитися від малоефективних регіональних 

програм інноваційного розвитку, а запровадити практику реалізації обласних та 

місцевих цільових програм з виконання завдань розбудови елементів 

регіональної та місцевої інвестиційно-інноваційної інфраструктури. 

Виходячи з наведених характеристик, комплексним економіко-

математичним відображенням безпеки розвитку внутрішнього ринку (SDIM) є 

така описова модель: 

SDIM = ↑ K + Ѳ SM + ↑ IRM + ∧ СRE + ⇔ LDM,           (4.1) 

де K – обсяги господарської діяльності та капіталу внутрішнього ринку; 

SM – головні структурні характеристики функціонування внутрішнього ринку; 

IRM – міра проникнення інновацій та інноваційного розвитку в рамках стадій 

суспільного відтворення ринку (виробництва, розподілу, обміну, споживання); 

СRE – якість сформованого конкурентного та регуляторного середовища; LDM 

– рівень диференціації розвитку сегментів внутрішнього ринку, їх 

інфраструктури та ресурсного забезпечення. 
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Безперечно, що головні зусилля державних органів управління в розвитку 

внутрішнього ринку повинні бути спрямовані на успішну реалізацію політики 

імпортозаміщення через відповідні державні стратегічні програмні документи. 

При цьому стратегічною метою державної політики імпортозаміщення в 

Україні доречно визначити зменшення залежності внутрішнього ринку від 

імпорту завдяки зміцненню конкурентоспроможності та зростанню попиту на 

товари (роботи, послуги) вітчизняного виробництва, нарощуванню виробничих 

потужностей та реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу (рис. 4.1). 

Безсумнівно, що фундаментальною основою подальшого поступу 

національної економіки України має стати утвердження конкурентного 

ринкового середовища, що розвивається й забезпечує збільшення обсягів 

внутрішнього споживання. Уже в найближчій перспективі в Україні має бути 

сформований якісно інший, цивілізований, місткий внутрішній ринок з 

орієнтацією на збалансоване співвідношення між нагромадженням і 

споживанням, раціональне відтворення суспільного капіталу, посилення 

стимулів до розвитку вітчизняного виробництва та ринкової 

інфраструктури [80, с. 67-68; 123, с. 12]. Відповідно в умовах високої 

імпортозалежності економіки для розширеного відтворення обсягів 

господарської діяльності та капіталу необхідно, щоб на внутрішньому ринку 

паритетно збільшувалися обсяги виробництва та споживання вітчизняних 

товарів (робіт, послуг), а на локальних ринках – місцевих товарів. Це дозволить 

посилити надійність системи економічної безпеки внутрішнього ринку як 

структурного елементу економічної безпеки держави, забезпечити можливості 

самостійного та прогресивного національно-економічного розвитку, 

прискорити структурні та інституціональні зміни. Такі результати на 

регіональному рівні мають ще вищий ефект, адже виробничий розвиток 

території передбачає вирішення соціально-економічних проблем, які на пряму 

впливають на стан внутрішнього ринку і, зокрема, перешкоджають надмірній 

імпортній залежності.   
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Рис. 4.1. Характеристики стратегії реалізації політики імпортозаміщення 

та забезпечення безпеки розвитку внутрішнього ринку (авторська розробка) 

Стратегічна мета 

державної політики 

імпортозаміщення: 

Зменшення залежності внутрішнього ринку від імпорту завдяки 

зміцненню конкурентоспроможності та зростанню попиту на товари 

(продукцію, послуги) вітчизняного виробництва, нарощуванню 

виробничих потужностей та реалізації інноваційного потенціалу 

Розширене відтворення 

обсягів господарської 

діяльності та капіталу у 

базових галузях 

Розширення місткості внутрішнього 

ринку за рахунок споживання 

вітчизняних і якісних 

конкурентоспроможних товарів 

(продукції, послуг). Формування 

інвестиційного забезпечення 

техніко-технологічної модернізації 

вітчизняного виробництва 

 обсяги роздрібного та оптового 
товарообороту товарів (продукції, послуг) 
вітчизняного виробництва на одиницю 
населення та ресурсного забезпечення; 
 кількість об’єктів торгівлі з провідною 
спеціалізацією на продажу товарів 
вітчизняного виробництва; 
 обсяги матеріальних та нематеріальних 
активів вітчизняних підприємств; 
 частка інвестицій у вартості основних 
засобів вітчизняних суб’єктів реального 
сектору економіки 

Раціональні співвідношення 

важливих структурних 

характеристик функціонування 

ринку 

Формування оптимальних 

структурних співвідношень у 

сегментах виробництва і збуту 

товарів (продукції, послуг) на 

внутрішньому ринку 

 частка продажу споживчих товарів, які 

вироблені на території України; 

 частка реалізованої інноваційної продукції 
вітчизняного виробництва; 

 частка продажу товарів, які є регіональними 

(місцевими) брендами або торговими марка-
ми; 
 частка продажу продукції вітчизняних 
малих суб’єктів підприємництва 

Інноваційний розвиток 

стадій суспільного 

відтворення (виробництва, 

розподілу, обміну, 

споживання) 

Забезпечення високої інноваційної 

активності у реальному секторі 

економіки 

 

 кількість та частка вітчизняних 
підприємств, що впроваджують інновації; 

 частка реалізації вітчизняної інноваційно-

технологічної продукції з високою доданою 
вартістю; 

 частка товарів вітчизняного виробництва у 

товарному асортименті торговельних мереж; 
 частка витрат на інновації у собівартості 

вітчизняної продукції; 

 частка високоякісних і безпечних товарів 
вітчизняного виробництва у загальному 

обсязі товарного споживання 

Дотримання базових умов 

конкурентного та 

регуляторного середовища 

Формування якісного бізнес-

середовища на внутрішньому ринку 

 якісні характеристики трудо- та 

витратомісткості проходження ліцензування, 

дозвільних та погоджувальних процедур з 
відкриття (розвитку) виробництва; 

 кількість та обсяги діяльності інтегрованих 

і кластерних структур; 
 наявність та обсяги інвестування на 

інвестиційних майданчиках 

Збалансування сегментів 

внутрішнього ринку, їх 

інфраструктури та 

ресурсного забезпечення 

Реалізація потенціалу 

імпортозаміщення в зміцненні 

просторово-структурної 

конкурентоспроможності територій і 

сегментів внутрішнього ринку 

Диференціації в розвитку внутрішнього 

ринку за областями, у міських та сільських 

поселеннях щодо: 
 обсягів споживання вітчизняних товарів 

(робіт, послуг) на одиницю населення; 

 кількості об’єктів торгівлі на одиницю 

населення; 

 обсягу торгової площі на одиницю 

населення; 
 товарної спеціалізації роздрібної 

торговельної мережі; 

 характеристики ринків з продажу 
споживчих товарів (кількості, спеціалізації, 

торгових місць, торгової площі) 

Параметри безпеки розвитку 

внутрішнього ринку 

Стратегічні пріоритети 
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імпортозаміщення 

Індикатори реалізації 

стратегічних пріоритетів 
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Існують різні шляхи, що дозволяють успішно підвищити 

конкурентоспроможність та розширити ринки збуту вітчизняної продукції, 

зокрема пріоритетним слід вважати модернізацію промислових виробництв на 

новій технологічній базі, що передбачатиме перехід на замкнені технологічні 

цикли виготовлення товарів кінцевого споживання; введення в дію 

високотехнологічних виробничих потужностей; стимулювання впровадження і 

функціонування систем управління якістю продукції; формування системи 

правової, кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності. 

Очевидно, що це потребує збільшення обсягів інвестицій у техніко-

технологічну базу вітчизняного виробництва. Для виконання такого 

стратегічного завдання на внутрішньому ринку необхідно створити сприятливе 

регуляторне середовище для залучення приватних та бюджетних інвестицій, 

впровадження сучасних інструментів фінансової підтримки бізнесу, розвитку 

інфраструктури підтримки підприємництва, ініціювання та реалізації 

інвестиційних пропозицій для оздоровлення підприємств державного та 

комунального секторів, стимулювання внутрішньогалузевої та міжрегіональної 

кооперації, впровадження маркетингових програм популяризації вітчизняних 

інноваційних розробок. Водночас необхідне поліпшення інвестиційної 

привабливості внутрішнього ринку для залучення інвестицій, які 

спрямовуватимуться на технологічну модернізацію національного господарства 

та активізацію інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах, що здатні 

виробляти продукцію з високою часткою доданої вартості. У підсумку можна 

очікувати, що поліпшення умов для залучення інвестицій у вітчизняне 

виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції зменшить обсяги 

споживання імпорту, покращить зовнішньоторговельний баланс і підвищить 

ефективність використання внутрішніх ресурсів. Хоча на регіональному рівні 

існують різні обмеження для реалізації відповідних заходів, але враховуючи 

необхідність використання у меншому обсязі інвестиційного капіталу, можна 

передбачити швидче вирішення означених завдань та досягення необхідного 

рівня економічної ефективності. Тут у регіональній політиці розвитку 
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внутрішнього ринку повинно чітко бути передбачено реалізацію механізмів 

стимулювання інвестиційно-інноваціної активності місцевих виробників. 

Про результативність управлінських рішень у досягненні визначених 

стратегічних пріоритетів державної політики імпортозаміщення свідчитимуть 

високі значення таких показників: обсяги роздрібного та оптового 

товарообороту (товарів, робіт, послуг) вітчизняного виробництва; кількість 

об’єктів торгівлі, що спеціалізуються на продажу товарів вітчизняного 

виробництва; обсяги матеріальних і нематеріальних активів вітчизняних 

підприємств; частка інвестицій у вартості основних засобів вітчизняних 

суб’єктів реального сектору економіки. 

Однією з важливих структурних характеристик функціонування ринку є 

формування оптимальних співвідношень у сегментах виробництва і збуту 

товарів (робіт, послуг) і це стосується різних рівнів ринкових відносин. Йдеться 

про такий стан внутрішнього ринку, коли у роздрібних торгових мережах 

переважну частку займають товари вітчизняного виробництва, а за окремими 

групами – абсолютну; зростає частка інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції; створюються та розвиваються 

регіональні (місцеві) бренди; збільшуються обсяги товарної пропозиції 

вітчизняних суб’єктів малого та середнього підприємництва; скорочується 

тіньовий імпорт. Виконання такого стратегічного завдання вимагає від 

державних органів влади реалізації комплексу управлінських рішень щодо: 

стимулювання розвитку тих видів економічної діяльності, які здатні 

забезпечити успішне заміщення імпортної продукції; пріоритетного 

фінансування науково-виробничих програм з високим ступенем інвестиційної 

віддачі; сприяння просуванню продукції регіональних товаровиробників через 

їх залучення до участі в міжнародних форумах, конференціях, виставках та 

ярмарках; розширення мережі об’єктів інфраструктури фінансово-кредитної та 

інформаційно-консультаційної підтримки вітчизняного малого і середнього 

підприємництва; створення торговельно-логістичних центрів розвитку 

транскордонної торгівлі як об’єктів легалізації контрабандних потоків та 
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боротьби з митними правопорушеннями.  

В контексті регіональних аспектів досягнення такого співвідношення 

можливе за умови концентрованої спеціалізації місцевих виробників та 

налагодження ними тісних взаємовідносин з суб’єктами мережевої торгівлі. 

Відповідно підтримка збалансованого стану між сегментами виробництва і 

збуту товарів (робіт, послуг) в регіонах потребує додаткового проектування 

державних управлінських рішень. Важливо, щоб у системі державної 

регіональної політики розвитку внутрішнього ринку окремі процеси лише 

розвивалися: залучалися інвестиційні ресурси для модернізації діючих та 

створення нових високотехнологічних наукомістких виробничих систем, 

підвищувалася роль малого і середнього бізнесу в процесах створення 

додаткової вартості, збільшувався вплив науково-інноваційного середовища на 

формування та впровадження інноваційних продуктів. 

Про міру реалізації стратегічних пріоритетів державної політики 

імпортозаміщення в Україні свідчитимуть значення відповідних індикаторів, 

зокрема щодо зростання часток продажу споживчих товарів, які вироблені на 

території України, інноваційних вітчизняних товарів, товарів, які є 

регіональними (місцевими) брендами або торговими марками, товарів 

вітчизняних малих суб’єктів підприємництва, а також зниження частки 

продажу товарів у тіньовому секторі. 

Розширення місткості внутрішнього ринку України, досягнення його 

збалансованості потребують впровадження нових засобів та інструментів на 

всіх стадіях суспільного відтворення, а особливо в реальному секторі 

національного господарства. Отже, пріоритетне стратегічне значення слід 

відвести у державній політиці імпортозаміщення забезпеченню високої 

інноваційної активності суб’єктів реального сектору економіки. 

Переваги інноваційного чинника в забезпеченні конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств сьогодні є очевидними, а його вплив на виробництво 

продукції – радикальним і комплексним. Саме вирішення проблем активізації 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств реального сектору економіки 
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є головною запорукою забезпечення успіху державних реформ. Крім того, 

світовий досвід показує, що вихід з економічної кризи, яка породжує високу 

залежність внутрішнього ринку від імпорту, неможливий без активізації 

інноваційної діяльності. Тому в державній політиці імпортозаміщення варто 

передбачити комплекс стратегічних завдань інноваційного характеру, зокрема 

такі, які б стосувалися створення умов для комерціалізації інновацій, розвитку 

IT-сфери та наукомісткого виробництва, поширення науково-виробничої 

кооперації, участі малого бізнесу в розвитку технологічних парків та бізнес-

інкубаторів. Для виконання таких завдань органам державного управління 

необхідно розвивати сучасну дослідницьку базу та інфраструктуру передачі 

технологій, створювати центри комерціалізації інновацій, впроваджувати 

інноваційні продукти в управління регіональним та муніципальним розвитком, 

розвивати сфери «економіки знань», широко впроваджувати інформаційні 

технології у процеси взаємодії влади, населення та бізнесу, посилювати 

підтримку кращих наукових шкіл та дослідницьких колективів, їх інноваційних 

ініціатив на етапі виготовлення й виведення на ринок зразків-аналогів імпорту. 

У регіональних стратегіях відповідне коло завдань доцільно виділити як 

окремий напрям, при цьому визначаючи перелік інвестиційних джерел, що 

забезпечуватимуть їх вирішення. 

У підсумку можна очікувати наступних результатів, які водночас стануть 

індикаторами забезпечення високої інноваційної активності у реальному 

секторі економіки, а саме: зростання кількості та частки вітчизняних 

підприємств, що впроваджують інновації, частки реалізації вітчизняної 

інноваційно-технологічної продукції з високою доданою вартістю, частки 

товарів вітчизняного виробництва у товарному асортименті торговельних 

мереж, частки високоякісних і безпечних товарів вітчизняного виробництва у 

загальному обсязі товарного споживання. 

Поряд з аспектами місткості, збалансованості та інноваційності безпека 

розвитку внутрішнього ринку зумовлена формуванням справедливого та 

рівного конкурентного і регуляторного середовища. Водночас у виконанні 
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завдань державної політики імпортозаміщення пріоритетного значення набуває 

формування якісного бізнес-середовища на внутрішньому ринку. На 

регіональному рівні такий аспект стратегічного планування може передбачати 

й меншу кількість необхідних інструментів та засобів. Зокрема, це обумовлено 

як масштабами галузево-секторальних відносин, так і концентрацією 

підприємств на ринку. 

Відмітимо, що в Україні досі зберігається несприятливе бізнес-

середовище, яке не дає змоги успішно розвивати підприємницький потенціал у 

реалізації соціально-економічних цілей, зокрема стосовно зменшення 

імпортозалежності держави та регіонів. Головними причинами такого стану є 

системні проблеми державного регулювання, адміністрування і контролю 

господарської діяльності, недостатність використання механізмів державно-

приватного партнерства, низький рівень розвитку інфраструктурних об’єктів 

національного господарства. Йдеться про збереженість бюрократичних та 

корупційних перешкод у підготовці і погодженні бізнес-проектів, поодинокі 

практики реалізації проектів державно-приватного партнерства, що майже не 

впливають на обсяги залучення інвестицій чи покращання інвестиційного 

клімату, відсутність реально діючих потужних інвестиційних посередників.  

Наявна на сьогодні несприятливість вітчизняного бізнес-середовища 

описується високою вартістю витрат (на проходження всіх необхідних 

офіційних процедур) та характеристиками витраченого часу (на реєстрацію 

підприємства та власності, отримання дозволів, сплату податків, забезпечення 

виконання контрактів, очікування судових рішень) на ведення бізнесу в 

Україні [275, с. 108-110]. 

Лише стимулювання входу на ринок товаровиробників, які готові 

реалізовувати інвестиційно-інноваційні проекти, є ключовою передумовою 

формування сприятливого бізнес-середовища та забезпечує ефективність 

подолання імпортозалежності національної економіки. У цьому напрямі 

державним органам влади доцільно проектувати управлінські рішення стосовно 

поліпшення інституційної основи інноваційної підприємницької діяльності, 
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створення сприятливого фіскального простору та привабливого інвестиційного 

клімату для бізнесу, забезпечення рівного конкурентного середовища. Такі 

заходи є важливими й у стратегіях регіонального розвитку, але в міру низки 

інституційних обмежень варто передбачити надання органами місцевої влади 

відповідної методично-інформаційної та аналітично-консультаційної допомоги. 

Важливе значення у формуванні якісного бізнес-середовища має 

діяльність інтегрованих та кластерних структур. Світовий досвід свідчить, що 

ключовими перевагами реалізації кластерної політики є ефективна реалізація 

всіх стадій інноваційного процесу – від НДДКР до комерціалізації та виведення 

на внутрішній ринок нової продукції з високою доданою вартістю, зростання 

інноваційної активності суб’єктів реального сектору економіки, підтримка 

галузей, які мають найвищий потенціал виробництва конкурентоспроможної 

продукції. При цьому формування такої політики повинно відбуватися з 

дотриманням таких принципів, як поширення кластерних ініціатив у 

пріоритетних для економіки галузях, залучення до кластерів малих та середніх 

інноваційних підприємств, висока гнучкість кластерної програми, посилення 

інтернаціоналізації кластерів, науково-дослідне забезпечення впроваджень 

інноваційних кластерних розробок.  

Водночас в Україні на загальнодержавному рівні створення та 

функціонування кластерів потребує законодавчих змін щодо: 1) визначення 

правових основ функціонування; 2) зниження адміністративних перешкод у 

процесі створення; 3) розроблення і реалізації проектів, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності учасників кластерів (щодо розбудови 

виробничої інфраструктури, фінансово-кредитної та інформаційно-

консультативної підтримки, інтелектуально-кадрового забезпечення) [196; 479]. 

Важливим пріоритетом розвитку бізнес-середовища також повинні стати 

процеси створення, організації та підтримки функціонування інвестиційних 

майданчиків, наявність яких дозволяє товаровиробникам успішно збалансувати 

власні фінансові інтереси із соціально-економічними національними 

інтересами, максимально усунути перешкоди організаційно-технічного 
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характеру в інноваційній діяльності, гарантувати захист капіталовкладень, 

зменшити загальний рівень некомерційних ризиків, домогтися рівних прав та 

умов у здійсненні інвестиційної діяльності. Функціонування таких майданчиків 

поєднує низку джерел залучення фінансового капіталу, зокрема місцеві та 

державний бюджети, міжнародні й вітчизняні фінансово-кредитні установи, 

іноземних інвесторів, громадських (благодійних, пайових) організацій, 

вітчизняних підприємств тощо.  

Відповідно про досягнення очікуваних результатів формування якісного 

бізнес-середовища на внутрішньому ринку України свідчитимуть значення 

таких індикаторів: якісні характеристики трудо- та витратомісткості 

проходження ліцензування, дозвільних та погоджувальних процедур з 

відкриття (розвитку) виробництва; кількість та обсяги діяльності інтегрованих і 

кластерних структур; наявність та обсяги інвестування на інвестиційних 

майданчиках. А дієвість державної політики імпортозаміщення базуватиметься 

на досягненні їх критично-позитивних значень. 

Варто зазначити, що сьогодні розвиток вітчизняного внутрішнього ринку 

в міру структурних реформ та інституціональних змін характеризується 

істотними недоліками із все ще не сформованою інфраструктурою бізнесу, 

слабкою фінансово-ресурсною забезпеченістю та недостатньо ефективною 

державною політикою, підсиленою зовнішніми та внутрішніми ризиками і 

загрозами, яка не виконує базових функцій у забезпеченні життєдіяльності та 

зростання соціально-економічної системи держави. Тому задля досягнення 

сталого і структурно збалансованого розвитку внутрішнього ринку України 

об’єктивно існує необхідність впровадження суб’єктами державної влади 

нових, більш дієвих та адаптованих до сучасного стану соціально-економічного 

розвитку управлінських рішень [123, с. 4-5].  

Варто погодитися з авторами праці [428, с. 11-14], які стверджують про 

реальну потребу зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності 

територій, як потужного чинника, що позначається на обсягах і динаміці, 

структурних характеристиках розвитку внутрішнього ринку. Тут пріоритетне 
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значення має розвиток структурних факторних конкурентних переваг суб’єктів 

господарювання, які дозволяють сформувати економічний потенціал базових 

видів економічної діяльності та національного господарства. Відтак можна 

очікувати раціоналізації повидової структури економічної діяльності, 

збільшення частки галузей зі значною доданою вартістю, демонополізації 

економіки, посилення ділової та інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів 

бізнесу, покращання інтегральних результатів економіки. Також такі 

результати варто прогнозувати у контексті реалізації регіональних стратегій, 

які будуть об’єднані навколо цілі збалансування та ресурсного забезпечення 

розвитку сегментів ринку. 

Про ефективність реалізації потенціалу імпортозаміщення в зміцненні 

просторово-структурної конкурентоспроможності територій свідчить 

відсутність за областями, в міських та сільських поселеннях диференціацій у 

розвитку внутрішнього ринку щодо: обсягів споживання вітчизняних товарів 

(робіт, послуг), кількості об’єктів торгівлі, обсягу торгової площі на одиницю 

населення; доходовіддачі (капітальних інвестицій, необоротних активів, 

власного капіталу); товарної спеціалізації роздрібної торговельної мережі; 

характеристик ринків з продажу споживчих товарів (кількості, спеціалізації, 

торгових місць, торгової площі). 

Отже, досягнення визначених стратегічних пріоритетів сприятиме 

зміцненню економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку України та 

позитивно позначатиметься на результатах державної політики імпорто-

заміщення. Водночас для ефективної її реалізації необхідно визначити напрями 

та завдання інституціональних і структурних зрушень, особливо в регіонально-

галузевому вимірі, що є предметом наступного підрозділу дослідження. 
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4.2 Напрями інституціональних змін та структурних реформ в 

контексті реалізації державної регіональної політики імпортозаміщення в 

системі економічної безпеки держави 

 

Для досягнення стратегічної мети та завдань державної політики 

імпортозаміщення в Україні необхідно сформувати повноцінну 

інституціональну базу та реалізувати низку структурних реформ. При цьому 

мають враховуватися й регіонально-галузеві особливості, що дозволять краще 

оцінити й реалізувати потенціал і конкурентоспроможність вітчизняного 

виробництва, якість взаємозв’язків між державним регулюванням та розвитком 

локальних суб’єктів бізнесу на основі врахування специфіки споживчого 

попиту і наявного ресурсного забезпечення на тій чи іншій території, у тій чи 

іншій галузі, виді економічної діяльності. Для вирішення проблем 

імпортозалежності на регіональному рівні існує необхідність створення більш 

дієвого інституціонального базису з якісними інституціями та 

інституціональним середовищем. Також важливо вдосконалити систему 

основоположних правил та впорядкувати набір галузевих інститутів, 

спроможних обумовити ринкові реформи, забезпечити прийняття 

обґрунтованих рішень, стимулювати інвестиційні процеси, регулювати та 

контролювати дотримання норм економічної конкуренції. 

Сьогодні в Україні на регіональному рівні існує низка інституціонально-

правових перешкод, що не дозволяють повною мірою домогтися зниження 

імпортозалежності господарства. Варто виділити окремі з них, зокрема не 

сформовано повноцінну нормативно-правову базу для реформування місцевого 

виробництва, координації та узгодження галузево-секторальних проектів у 

реальному секторі економіки, не внормовано інституційно-правові положення 

створення та функціонування спеціальних фінансових інститутів регіонального 

та місцевого значення, відсутнє належне нормативно-методичне забезпечення 

діяльності кластерів, інших галузево-територіальних об’єднань підприємств, 

відсутнє належне інституційно-правове забезпечення в частині стимулювання 
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ділової активності населення та недержавних фінансово-інвестиційних 

інституцій у вирішенні регіональних та місцевих соціально-економічних 

проблем [214]. 

У галузевому масштабі сформувалися схожі інституційно-організаційні та 

інституційно-правові проблеми, що перешкоджають реалізації державної 

політики імпортозаміщення. Зокрема, у промисловості низькоефективними є 

державні програми диверсифікації промислового виробництва конкуренто-

спроможної продукції та перепрофілювання експортоорієнтованого 

сировинного виробництва; сформувалася низька якість коопераційних зв’язків 

між промисловими підприємствами у створенні замкнутого виробничого циклу 

та підвищенні інноваційної активності; відсутні структури, що здатні 

ефективно забезпечити патентно-ліцензійну безпеку промислових 

підприємств). У сільському господарстві нерозвинутою залишається 

організаційно-інституційна інфраструктура аграрного ринку, погіршуються 

коопераційні зв’язки господарств, не налагоджена співпраця між виробниками 

сільськогосподарської продукції та науково-дослідними установами, існує 

невідповідність між вітчизняними та міжнародними стандартами якості на 

сільськогосподарську продукцію). Для торгівлі характерна повна охопленість 

інституційно-організаційним забезпеченням розвитку торгової мережі, відсутні 

державні програми системного розвитку галузі та просторово-територіального 

розміщення її об’єктів і ресурсного забезпечення, надмірна «залежність» 

владних та підприємницьких структур, відсутні достатні інституційно-

економічні стимули для підсилення функціональних підсистем галузі) [61, 

с. 91-99; 198, с. 162-167; 336, с. 9-17]. 

Таким чином, в економіці України необхідно сформувати таку 

інституціональну систему, яка б врегулювала ринкові суперечності у 

територіально-просторовому і галузево-секторальному розвитку промислово-

виробничого комплексу, пришвидшила структурне реформування 

посередницької ланки та створила умови для зниження зовнішньої залежності, 

зокрема від імпорту товарів (робіт, послуг).  
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На думку Е. Головахи та Н. Паніна, інституціональні зміни є 

еволюційним процесом, з яким слід пов’язувати становлення та прийняття 

суспільством нових правил (законів, нормативних обмежень, цінностей, 

традицій), оновлення організаційно-економічних структур, відповідальних за 

порядок їх дотримання, створення складових інфраструктури регулювання 

бізнесу та участі в цих процесах суспільства. Автори наголошують на 

ймовірності негативних тенденцій при їх реалізації, які передбачатимуть 

руйнування інституційних утворень, зміну соціально-економічних правил і 

явне неприйняття економічними суб’єктами і населенням інституціональних 

вимог [92, с. 5-23]. Дослідник С. Кірдіна також виділяє еволюційний характер 

інституціональних змін, з якими пов’язує процеси інтеграції та стабілізації 

суспільства на основі сформованих у них стереотипів відносно економіки, 

політики та життєвих цінностей [183, с. 101-115]. Вказані припущення 

стосуються й процесів зменшення дисбалансу між споживанням і 

виробництвом вітчизняної та імпортної продукції, утвердження формування 

нових векторів соціально-споживчих цінностей, традицій, потреб.  

Протилежними є твердження С. Мочерного, який розглядає 

інституціональні зміни як процес радикальних соціально-економічних реформ, 

що базуються на адміністративно-командних методах управління економікою 

та передбачають кількісно-якісні і сутнісні перетворення інституцій, пов’язаних 

з управлінням та регулюванням системи суспільних відносин. При цьому 

науковець розмежовує напрями інституціонального реформування: 

технологічний (впровадження науки і техніки у виробництво), правовий 

(утвердження та гарантування прав власності), морально-психологічний 

(стимулювання інтелектуальної творчої діяльності) [138, с. 215]. Відомо, що 

застосування радикального підходу є необхідне для швидкого реагування на 

кризові ситуації. Зокрема, здійснення радикальних перетворень особливо 

потребують базові галузі національної економіки, які сьогодні не здатні 

утримувати конкурентні позиції в межах відповідних сегментів внутрішнього 

ринку і більше характеризуються технологічною, інвестиційною, сировинною 
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імпортною залежністю. Позитивною стороною радикальних інституціональних 

змін є швидке відновлення втрачених ресурсів та можливостей, що зможе стати 

ключовим чинником у становленні конкурентоспроможного виробництва. 

Ліберальної ідеології дотримуються сучасні класики економічної теорії 

(Дж. Ходжсон, Р. Дункан, М. Олсон, Е. Фуруботн, Р. Ріхтер, Д. Норт, 

Т. Еггертссон та ін.) [129, с. 107-182; 303, с. 119-163; 307, с. 124-177; 461, с. 350-

414; 464, с. 154-230; 487, с. 203-281], які розглядають інституціональні зміни як 

процеси формування досконалого економіко-правового середовища, в якому 

посилюється роль громадськості та суспільного сектору у контролі влади, 

спільними зусиллями (держави, бізнесу, суспільства) успішно долаються 

ринкові деформації, існує вільний доступ до ринків ресурсів і технологій, 

активно підтримуються бізнес-інновації, інтелектуальна творча та науково-

дослідна діяльність. Однак таких результатів можна очікувати, коли в 

суспільстві та економіці сформовано для цього передумови – справедливе та 

прозоре конкурентне середовище, чітке дотримання норм законодавства, 

«відраза» до тіньової економічної діяльності, високий рівень захисту прав 

власності, прогнозованість, стабільність і послідовність державної політики. 

Очевидно, що досягнення національною економікою України такого рівня 

інституціонального порядку ствердить її самодостатність, самостійність, 

високий саморозвиток і послабить залежності від зовнішніх ризиків та загроз 

економічній безпеці держави. Отже, такі напрями слід розглядати 

пріоритетними в розвитку інституціональної системи планування і регулювання 

суспільно-економічних відносин у сферах розвитку внутрішнього ринку та 

імпортозаміщення. 

Окрім інституціональних змін, реалізація державної політики 

імпортозаміщення в Україні потребує й якісних структурних реформ. У 

наукових дослідженнях структурні реформи здебільшого розглядають як 

сукупність заходів, спрямованих на оптимізацію внутрішніх пропорцій 

економічної системи, збалансування структури попиту і пропозиції, розвиток 

тих елементів системи, які сприяють вирішенню актуальних проблем 
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суспільства, забезпечують поступ та конкурентоспроможність економіки [475, 

с. 31]; комплекс заходів у системі державного регулювання, що цілеспрямовано 

стимулюють структурні зміни в економіці для підтримання динамічної 

макроекономічної рівноваги та сталого економічного зростання [139, с. 720; 

470, с. 59]; спосіб досягнення сталого економічного зростання через структурну 

перебудову виробничого комплексу, підвищення його продуктивності та 

конкурентоспроможності [38, с. 84]; цілеспрямовану зміну пропорцій капіталу, 

зайнятості та національного продукту для збалансування економічної системи 

відповідно до потреб суспільства [151, с. 292]; досягнення нового стану в 

соціально-економічній системі держави, за якого її елементи збалансовані, а 

деструктивні чинники і перешкоди, які існували за попереднього становища, у 

новому стані існувати не можуть [443, с. 335]; інструмент адаптації народного 

господарства до умов глобалізації шляхом прискорення технологічних, 

економічних, культурних і соціальних змін, посилення мобільності капіталу, 

технологій, населення, інформації, модифікації вимог до місця розміщення 

різних економічних об’єктів [275, с. 132-134]. 

У частині дослідження структурних реформ на регіональному рівні у 

праці [117, с. 197-224] наголошується на їх здатності сформувати певну бажану 

організаційну сукупність, компоненти якої взаємопов’язані і спрямовані на 

досягнення спільних цілей; тісному зв’язку із системними змінами в економіці, 

який проявляється у диверсифікованості напрямів державної політики та 

визначенні критеріїв ефективності (настання системних позитивних змін).  

На диверсифікованому характері структурних реформ наголошує 

Ю. Курза і доповнює їх зміст здатністю економіки створити науково-

технологічні, конкурентні умови, основи для безперервного інноваційного 

розвитку [207, с. 91]. На думку А. Мокія та Т. Васильціва, структурні реформи є 

об’єктивними різновекторними явищами в соціально-економічній системі, які в 

собі поєднують її просторову, галузеву (секторальну), факторну і ресурсну 

характеристики, а також системні взаємовідношення між складовими 

елементами [428, с. 12-13]. Варто погодитися, що в міру розвитку внутрішнього 
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ринку України змінюються структурні співвідношення в його елементах і 

параметрах. 

Для вирішення проблем імпортозаміщення структурні реформи в Україні 

треба проводити з огляду на здатність засобами державного регулювання 

забезпечити збалансований розвиток внутрішнього ринку. Тому важливо, аби 

мета структурних реформ у цій сфері в Україні полягала у покращанні 

співвідношень щодо: 

- обсягів постачання та продажу товарів (послуг) імпортного та 

вітчизняного виробництва, їх споживчих та якісних характеристик, легального 

та тіньового чи «сірого» походження;  

- територіальних диспропорцій розвитку, видів та форматів, інноваційної 

та технологічної орієнтованості торговельних об’єктів реалізовувати продукцію 

вітчизняного виробництва; 

- виробничих і збутових, наявних і використовуваних потужностей, 

вітчизняного чи іноземного капітального забезпечення заміщення імпортної 

продукції; 

- техніко-технологічних та торгових можливостей виробничого сектору 

національної економіки і представлення в торговій мережі власних товарів 

(послуг); 

- інституційних умов підтримки вітчизняних суб’єктів товарного ринку, 

потенціалу та дієвості державно-приватного партнерства у виробництві і збуті 

виготовленої продукції. 

Безсумнівно, що ключовим чинником реалізації державної політики 

імпортозаміщення в Україні має стати вдосконалення нормативно-методичного 

базису для уможливлення якісного аналізу, стратегування і планування 

реалізації державної політики забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку регіонів, посилення їх економічної самодостатності та 

інтегрованості. Своєю чергою, актуальність інституціональних змін 

визначається необхідністю формування правил конкурентної боротьби, 

забезпечення захисту інвестицій, зокрема при модернізації внутрішнього 
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виробництва, і передусім на інноваційних засадах. 

Негативно, що в регіонах України відсутні документи стратегічного 

програмування реалізації політики імпортозаміщення. Так, у стратегіях 

економічного розвитку регіонів проблема імпортозалежності розглядається 

переважно як одне з оперативних завдань, а в окремих регіонах (зокрема, у 

виробничо-індустріальних – Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, 

Кіровоградській областях) не розглядається навіть і в такому переліку. Це не 

дозволяє раціонально розробляти та реалізовувати заходи державної політики у 

цій сфері, а також формувати відповідну інституціональну базу, причому не 

лише для розвитку економіки регіону, а й національного господарства загалом. 

Очевидно, що це додатковий чинник зростання імпортозалежності та зниження 

ефективності державної політики у сфері імпортозаміщення в Україні, а 

особливо на регіональному рівні. Отже, важливо посилити програмно-

нормативне регламентування державної політики заміщення на споживчому 

ринку продуктів імпорту, зокрема внесенням відповідних заходів до Державної 

програми розвитку внутрішнього виробництва та регіональних програм 

соціально-економічного розвитку. 

Одним із недоліків існуючої інституціональної бази на регіональному 

рівні є недостатня спрямованість регуляторної політики. Тому низьку 

ефективність регіональної політики імпортозаміщення варто пов’язати із 

розпорошеністю владних повноважень, недосконалістю правового 

забезпечення консолідації місцевих фінансових ресурсів, відсутністю реальних 

законодавчих реформ у врегулюванні інституціональних відносин між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо.  

Безсумнівно, що для поліпшення засад регуляторної політики на рівні 

регіонів першочергово повинні реалізовуватися заходи централізованого 

порядку через удосконалення інституційно-правового забезпечення (розробку 

та прийняття нових чи внесення змін і доповнень до чинних законодавчих 

актів). Утім, важливішим чинником є якість їх дотримання органами місцевої 

влади. Зокрема, у регіональних стратегіях необхідно передбачити сукупність 
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змін, згідно яких регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування 

базуватиметься на принципах дерегуляції, передбачуваності, детінізації, 

інтегрованості, прозорості, відповідальності тощо. Йдеться про вирішення 

проблем імпортозаміщення через уніфікацію дозвільної системи, зменшення 

бюрократичних та корупційних перешкод у інвестиційній діяльності, 

посилення інтеграційних зв’язків між органами державного контролю на місцях 

та суб’єктами бізнесу, забезпечення вільного інформаційного доступу до планів 

та прогнозів державних регіональних інституцій і місцевого самоврядування. 

Одним із ключових чинників, що посилює імпортну залежність територій 

України, є тіньові економічні відносини. Їх поширенню сприяє значна частка 

позабанківського грошового обігу, недосконалість податково-бюджетної 

системи, дезорганізованість господарського управління митною, ринковою та 

іншими складовими інфраструктури, корумпованість органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. У контексті забезпечення високого рівня 

ефективності державної регіональної політики імпортозаміщення в Україні стає 

важливим процес детінізації торговельних відносин, якому передуватимуть 

низка інституціональних перетворень. Так, у регіональній економіці дієвими 

можуть бути інституціональні заходи щодо стимулювання збільшення частки 

юридичних форм господарювання в посередницькому секторі, завдяки чому 

варто очікувати зменшення обсягів готівкових тіньових розрахунків, 

підвищення відповідальності суб’єктів бізнесу, пришвидшення легалізації 

бізнес-операцій.  

Також важливо регіональним органам державного управління 

активізувати діяльність із виявлення та протидії необлікованим торговельним 

операціям, що вимагає змінити технології перевірок їх достовірності та 

відповідності чинному законодавству. У підсумку політика імпортозаміщення 

на регіональному рівні повинна передбачати реалізацію комплексу 

мотиваційних заходів, що стимулюватимуть прозорі торговельні відносини між 

учасниками внутрішнього споживчого ринку з орієнтацією на переваги 

продажу вітчизняних товарів. 
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Для виконання таких завдань у регіонах необхідно інституціонально 

забезпечити можливості створення та функціонування потужних інформаційно-

аналітичних, науково-технологічних, консультаційно-захисних та іншого типу 

центрів. Тут насамперед важливо, щоб існувала висока зацікавленість суб’єктів 

внутрішньорегіонального ринку в зниженні імпортної залежності території. Це 

проявлятиметься в бажанні місцевих органів самоврядування підтримувати та 

сприяти розвитку базових і пріоритетних видів економічної діяльності, тим 

самим збільшуючи їх конкурентоспроможність на ринку; суб’єктів бізнесу 

інвестувати кошти у розроблення і реалізацію інноваційних продуктів для 

заміщення імпортних аналогів; покупців переорієнтувати власні споживчі 

цінності, традиції та окремі потреби на користь вітчизняних і місцевих товарів. 

Очевидно, що в забезпеченні такої ув’язки економічних інтересів вирішальне 

значення мають місцеві державні інституції, які своїми діями стимулюють 

участь кожного з них у вирішенні регіональних проблем імпортозаміщення. Тут 

можуть використовуватися різні інструменти, зокрема пільгове фінансово-

кредитне кредитування, зняття певних інституціональних обмежень, спрощення 

дозвільних та контролюючих процедур, нарощення соціальної інфраструктури 

тощо (ці питання досліджуватимуться у наступному параграфі). 

Варто зазначити, що інституціональні проблеми є однотипними для всіх 

регіонів України, лише сформувалися окремі відмінності в якості 

інфраструктури для їх вирішення. Так, для прикордонних територій важливіше 

значення має формування інституціонального базису детінізації торговельних 

відносин, виробничо-індустріальних – розроблення та реалізація стратегічного 

програмування системи елементів ресурсно-сировинного забезпечення. 

Необхідність інституціональних змін у ході реалізації державної політики 

імпортозаміщення в Україні, з одного боку, зумовлюється, а з іншого – 

визначається галузевими особливостями (табл. И.1, дод. И). Це підтверд-

жується такими тенденціями. Так, можна стверджувати, що суб’єкти низки 

галузей не виконують важливих функцій із забезпечення економічної безпеки 

України, формуючи власну матеріально-технічну, технологічну, сировинну 
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залежність (галузі машинобудування, нафтохімічного промислу) від імпортної 

продукції; переорієнтувалися на зовнішні ринки та слабо зацікавлені у збуті 

продукції на внутрішньому ринку (лісова та легка промисловість, частково 

сільське господарство); не здатні підтримувати прогресивний розвиток 

національної економіки та зменшувати інноваційно-технологічний розвив 

порівняно з галузями провідних імпортерів (електротехнічна, інструментальна 

та автомобільна промисловість). 

Для галузей національної економіки, продукція яких має високу частку 

доданої вартості, але рівень її конкурентоспроможності порівняно з імпортними 

аналогами є нижчим, що й визначає імпортну технологічну та сировинну 

залежність, інституціональні проблеми в реалізації політики імпортозаміщення 

є схожими й мають переважно «хронічний» системний характер. Йдеться про 

невідповідність вітчизняної продукції міжнародним стандартам якості 

виробництва, несформованість інституціонального середовища інвестиційно-

інноваційної підтримки вітчизняних підприємств, відсутність мережі інституцій 

організації та реалізації проектів і програм міжгалузевої інтеграції у 

виробництві високоякісної продукції, неналежну інституціалізацію 

моніторингу споживчих цін, якості та безпечності імпортних товарів, повільний 

розвиток інфраструктури просування продукції вітчизняного виробництва, 

незапроваджену практику програмування розвитку внутрішньогалузевих ринків 

реалізації політики імпортозаміщення тощо. Отже, інституціональні зміни у 

реалізації державної політики імпортозаміщення в Україні у галузевому 

контексті варто об’єднати у такі напрями:  

- поліпшення інституційно-правових засад регулювання умов захисту від 

неправомірної конкуренції з боку імпортних товаровиробників на 

внутрішньогалузевих ринках; 

- сприяння розвитку галузевої мережі допоміжної інфраструктури 

політики імпортозаміщення (інвестиційно-інноваційних, страхових, 

гарантійних, фінансово-кредитних фондів, інституцій інтегрування бізнесу та 

його ресурсно-функціонального забезпечення); 
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- сприяння інституційно-організаційному розвитку вертикально-

функціональної інтеграції галузевих виробничих структур; 

- удосконалення нормативно-методичної та інструментально-аналітичної 

бази державного нагляду і моніторингу за споживчими цінами, якістю і 

безпекою імпортних продуктів; 

- розвиток системи галузевих інституцій популяризації та просування 

вітчизняних товарів (послуг) на внутрішньому ринку. 

Щодо структурних зрушень, то на регіональному рівні вони повинні 

стосуватися аспектів підвищення ефективності використання просторово-

виробничого потенціалу імпортозаміщення, покращання фінансово-

інвестиційного та ресурсного забезпечення виробництва та реалізації місцевої 

інноваційної висококонкурентної продукції, захисту внутрішнього ринку від 

надмірної експансії імпортної продукції. У результаті це дозволить раціонально 

оптимізувати на внутрішньому ринку України обсяги постачання, продажу та 

споживання товарів імпортованого та вітчизняного (місцевого) виробництва.  

Як уже зазначалося, серед регіонів України сформувався суттєвий 

дисбаланс стосовно частки імпорту у внутрішньому споживанні. Так, майже 

половина регіонів (значення показника в областях перевищує 50,0 %) не може 

забезпечити власний економічний розвиток без використання імпортних 

товарів споживчого та виробничого призначення. Особливо критичною є 

ситуація у Миколаївській, Закарпатській, Донецькій, Запорізькій, 

Дніпропетровській областях та м. Києві, де показник перевищує 

середньодержавне значення. Для покращання структури споживання на рівні 

регіональних ринків варто чітко ідентифікувати стимулюючі чинники, що 

дозволять переорієнтувати населення, суб’єктів роздрібної та оптової торгівлі, 

постачальників товарів, промислові підприємства, органи місцевого 

самоврядування на переважне використання вітчизняної продукції, придбання і 

споживання товарів (послуг) місцевого виробництва. 

Метою структурного реформування внутрішньорегіонального спожив-

чого ринку має стати збільшення обсягів продажу та споживання місцевої 
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продукції (послуг) і, у підсумку, зростання її частки на ринку. Одним із дієвих 

способів вирішення таких стратегічних завдань є покращання параметрів 

інформаційного простору та комунікацій між населенням і місцевими 

виробниками продукції. Відповідно повинні сформуватися структурні 

передумови для цього, зокрема постійно накопичуватися інформаційні дані про 

обсяги проникнення імпорту на регіональний ринок, дієво функціонувати 

організаційно-інституційні структури, що забезпечуватимуть їх пошук та 

оброблення, удосконалюватися схема інформаційного обміну, спираючись на 

новітні телекомунікаційні технології та технології зв’язку, покращуватися 

якість розроблення організаційно-нормативних документів. Такі процеси 

суттєво стимулюють внутрішнє виробництво продукції, адже раціонально 

орієнтують місцевий бізнес стосовно обсягів споживчих потреб та купівельних 

фондів населення, рівня конкуренції з іноземними товаровиробниками, 

адаптації до нових стандартів та правил на ринку. 

Варто зазначити, що в Україні тривалий час формувалися позитивні 

тенденції до посилення імпортозалежності, що актуалізує завдання 

переорієнтації цільових орієнтирів розвитку вітчизняних внутрішньо-

регіональних ринків на нові стандарти життя населення, зокрема за допомогою 

формування широкомасштабної пропозиції товарів вітчизняного виробництва 

та збільшення частки споживання непродовольчих товарів високого рівня 

технологічності, надійності, придатності тощо. Про актуальність таких 

структурних змін свідчать нижчі значення середньорегіональних показників у 

регіонах України відносно країн ЄС. Це частка високотехнологічної продукції – 

4,3 % (у країнах ЄС – 25,5 %, зокрема в Угорщині – 43,2 %, Польщі – 33,5 %, 

Словаччині – 34,7 %; Росії – 12,0 %), частка споживання продовольчих товарів 

– 58,9 % (у країнах ЄС – 12,3 %, зокрема в Угорщині – 18,2 %, Словаччині – 

17,6 %, Польщі – 17,2 %, Німеччині – 10,2 %, Австрії – 9,8 %; Росії – 33,9 %; 

США – 9,7 %) [118; 511]. 

Посилюється важливість створення в регіонах України інформаційно-

аналітичних агенцій для реалізації функцій моніторингу імпортозалежності 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
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ринку, аналізу можливостей внутрішнього виробничого заміщення імпорту, 

просування та популяризації вітчизняних товарів, громадського контролю за 

загрозами функціонуванню споживчого ринку тощо. На сьогодні частково це 

здатні робити підрозділи обласних та районних державних адміністрацій, але 

через об’єктивну фінансово-ресурсну обмеженість вони не спроможні 

забезпечити достатньої функціональної ефективності. 

Структурні зміни у сфері імпортозаміщення в Україні повинні 

стосуватися також розбудови просторово-видової мережі об’єктів торгівлі, 

орієнтованої на розвиток внутрішнього ринку та продаж товарів вітчизняного 

виробництва. Це дозволить створити в регіонах держави ринкові майданчики, 

завдяки яким місцеві товаровиробники матимуть змогу безперешкодно вийти 

на ринок та пропонувати власну продукцію. Сьогодні такі майданчики в 

основному мають форму оптових ринків в обласних центрах, але 

спостерігається й розвиток роздрібних торговельних мереж із відповідною 

спеціалізацією (так звані мережі магазинів «Натуральні продукти», 

«Фермерські товари», «Із села» тощо), однак лише продовольчою, а в цьому 

сегменті рівень імпортозалежності якраз і не надто високий. 

Однією зі суттєвих перешкод у реалізації регіональної політики 

імпортозаміщення є активне зростання тіньового сектору, яке проявляється 

високою інтенсивністю контрабандних потоків імпортних товарів. Особливо 

виражений характер такі процеси мають у прикордонних регіонах нашої 

держави, що свідчить про ще вищий рівень імпортозалежності, ніж той, що 

зафіксований в офіційних статистичних виданнях. Зниження рівня ризиків і 

загроз цієї проблеми можливе через забезпечення товароруху імпортних 

потоків лише через легальні та організовані об’єкти торгівлі. Насамперед це 

суттєво зменшить цінову привабливість імпортних товарів, що на сьогодні 

через низьку купівельну спроможність населення є одним із головних критеріїв 

їх заміщення. 

Пошук альтернативних джерел фінансування розвитку місцевого 

виробництва є одним зі стратегічних завдань реалізації політики 
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імпортозаміщення в Україні, але на регіональному рівні часто не виконується. 

Тому налагодження імпортозамінного виробництва не може відбуватися без 

покращання структури джерел фінансово-інвестиційного та ресурсного 

забезпечення. Тут головний акцент повинен бути зроблений на використання 

капіталу недержавних інвестиційних інституцій, грантодавчих установ, 

міжнародних фінансових організацій, пайових інвестиційних фондів. Очевидно, 

що пріоритетною слід вважати співпрацю з міжнародними фінансовими 

інституціями, але цьому повинні передувати належні кредитні рейтинги. Низка 

міжнародних кредитних агентств («S&P», «Moody’s», «Fitch») оцінює 

суверенний рейтинг України як такий, що країна може виконувати свої 

зобов’язання, проте існує досить велика загроза погіршення ситуації. Так, у 

розрізі регіонів високі оцінки отримали лише міста Київ та Харків («В2» – 

регіони зі стабільною економікою, проте будь-які зміни призведуть до її 

критичного погіршення), а оцінки нижчого порядку, що характеризує здатність 

виконувати взяті кредитні зобов’язання – Дніпропетровська, Одеська, 

Харківська, Київська області. Інші регіони України, за висновками відповідних 

кредитних агентств, розглядаються як такі, що мають високу схильність до 

кредитних ризиків та за умов нестабільності економіки будуть нездатні їх 

подолати, а отже, й виконувати взяті фінансові зобов’язання [282]. 

Безсумнівно, що отримані кредитні запозичення повинні ефективно 

використовуватися та, що найважливіше, відкрито, публічно і відповідально. 

Для цього в Україні функціонують електронні майданчики (zakupki.prom.ua, 

smarttender.biz, e-tender.ua тощо) та системи публічних торгів (prozorro.gov.ua), 

на яких розподіляються бюджетні ресурси, зокрема отримані у формі кредитів. 

Однак жодним чином не обмежуються обсяги державних закупівель імпортної 

продукції, тим самим лише стимулюється і так висока імпортна залежність 

національної економіки. Тому високої актуальності набувають управлінські 

рішення щодо раціоналізації державних закупівель імпортної продукції. Варто 

зазначити, що в такій системі електронних торгів регіональні органи влади 

мають повну самостійність і на власний розсуд визначають обсяги необхідних 
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закупівель. Таким чином, у системі регіонального управління для реалізації 

політики імпортозаміщення повинні існувати чіткі умови доцільності 

закупівель, особливо імпортної продукції. Однією з рекомендацій є нормативне 

закріплення місцевими органами влади у ході процедур обґрунтування 

закупівель імпортної продукції обов’язкового розкриття інформації про 

необхідність та обсяги витрат при їх післягарантійному використанні. 

Одним із чинників зростання імпортозалежності в регіонах України є 

неефективне використання власного виробничого потенціалу та 

несформованість коопераційних міжрегіональних зв’язків. Тому структурні 

трансформації політики імпортозаміщення повинні стосуватися раціоналізації 

просторово-видової структури промислового виробництва. Очевидно, що в 

одному регіоні не може організовуватися повний виробничий цикл для 

виготовлення імпортних аналогів, тому на території держави варто структурно 

розділити виробничі процеси, зокрема за галузево-секторальним принципом. 

До прикладу, у східних виробничо-індустріальних регіонах може вдало 

заміщуватися імпортозамінне виробництво оптичного й точного устаткування, 

залізних виробів, електротоварів, мастильних матеріалів, автомобілів; у 

західних – одягу, взуття, виробів із хутра, трикотажних виробів, меблів, мотор-

ного бензину, програмного забезпечення; південних – добрив та агрохімічної 

продукції, фармацевтичних товарів, неелектричних побутових товарів, килимів, 

панчішно-шкарпеткових виробів; центральних та північних – текстильних 

товарів, годинників, канцелярського приладдя, парфумерно-косметичних 

товарів, периферійного устаткування, товарів культурного призначення. 

Під час реалізації державної політики імпортозаміщення в Україні поряд 

із регіональними структурними трансформаціями повинні відбутися не менш 

важливі зміни й у галузевому аспекті. Особливо актуально це в галузях, в яких 

сформувалася надвисока залежність від імпорту сировини, техніки, технологій 

(табл. И.2, дод. И). 

Напрями структурних реформ у галузевому контексті в основному є 

моновекторними і стосуються ресурсного забезпечення, зростання техніко-
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технологічних можливостей, формування вартості та впливу факторів 

виробництва, покращання споживчих та якісних характеристик продукції. 

Попри це, одним із головних чинників успішної реалізації політики 

імпортозаміщення в галузевій структурі є покращання міжфункціональної 

координації та взаємодії, що вже давно підтверджено світовим досвідом. Так, 

завдяки спільним зусиллям товаровиробники отримують додаткові конкурентні 

переваги, заміщуючи імпортно-аналогічну продукцію. Перспективним є напрям 

взаємодії у сировинному забезпеченні виробничої діяльності, що на сьогодні є 

одним з актуальних та невирішених завдань для вітчизняних промислових 

підприємств. Це дозволяє підвищити рівень диверсифікації сировинних 

поставок, удосконалити технологічний ланцюг виробництва, перероблення та 

продажу сировинних продуктів.  

Також структурних змін потребує система формування кількісно-якісних 

та споживчих характеристик вітчизняної продукції. Важливо, щоб у кожному 

галузевому секторі економіки налагодилося виробництво продукції, яка на 

внутрішньому ринку позиціонуватиметься на рівні загальновизнаних світових 

брендів та пізнаватиметься серед населення. Так, свідченням успішного 

реформування внутрішньогалузевих ринків стане збільшення частки 

виробництва інноваційно-технологічної продукції з високою доданою вартістю 

та конкурентоспроможністю. Тому галузям варто відмовитися від існуючої 

виробничої моделі, за якої виготовляється продукція низького технологічного 

порядку та спрямовується в основному як давальницька сировина в країни з 

більш розвиненою економікою. У галузевих секторах національної економіки 

повинен відбутися чіткий асортиментний розподіл продукції, внаслідок якого 

визначиться перелік товарів необхідного, недоцільного чи неможливого 

виробництва. 

Підтверджує конкурентоспроможність та потенціал імпортозаміщення 

галузі раціонально сформована структура виробничої собівартості продукції. 

Така продукція враховує аспекти використання нових економічних видів 

сировини та матеріалів, удосконалення організації виробництва і праці, 
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підвищення технологічного рівня виробництва, стимулювання економії живої 

та уречевленої праці, підвищення культурно-технічного рівня персоналу тощо, 

тобто всі ті ознаки, які декларуються у міжнародних стандартах та вимогах до 

якості продукції та яким сьогодні відповідає імпортна продукція. 

Попри це, важливо раціонально сформувати співвідношення пропозиції 

імпортозамінної продукції з-поміж базових галузей (у т. ч. малих суб’єктів 

підприємництва) та посередницького сектору. Це можливо завдяки вдалому 

поєднанню виробничих потужностей, техніко-технологічних та торгових 

можливостей вітчизняних підприємств. При цьому повинна активно зростати 

функціональна роль малих суб’єктів підприємництва, які спроможні освоїти 

вузькоспеціалізоване виробництво та реалізацію відповідної продукції, що 

часто є збитковою для великих виробничих бізнес-структур. Зокрема, 

актуальними є заходи розроблення та реалізації пілотних проектів зі створення і 

функціонування виробничо-торговельних регіональних кластерів динамічного 

розвитку. 

Також реформаторські зміни повинні стосуватися перерозподілу 

фінансових потоків у напрямі стимулювання імпортозамінного виробництва 

високотехнологічної продукції. Отже, можна очікувати на появу нових джерел 

залучення інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності для вітчизняних 

виробничих підприємств. Головне, що капіталовкладення матимуть чітку 

визначеність в об’єктах, середовищі відтворення, чинниках впливу на 

ефективність використання тощо. Відтак стане можливо сформувати й 

ефективно використовувати внутрішньогалузеві фонди інвестиційно-

інноваційного розвитку, створювати та виводити на внутрішній ринок 

продуктові інновації вітчизняного зразка, підвищити рівень інвестиційної 

привабливості промислового підприємництва. 

Визначені пріоритетні напрями інституціональних змін та структурних 

реформ у національній економіці в контексті реалізації державної регіонально-

галузевої політики імпортозаміщення в Україні узагальнено на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Напрями розвитку інституціональних змін та структурних реформ 

в контексті реалізації державної регіональної політики імпортозаміщення 

(авторська розробка) 
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Відмітимо, що розвитку інституціональних змін та структурних реформ є 

тривалим процесом і на швидке зниження рівня імпортозалежності 

внутрішнього ринку не варто розраховувати. Головним аспектом їх реалізації є 

детальне дослідження проблем залежності від імпорту як на галузевому, так і 

на просторово-територіальному рівні. Відповідно, засади державної політики 

імпортозаміщення повинні бути закладені в генеральні програми та стратегії 

економічного розвитку держави і регіонів, а також інші інституційні документи 

(закони, постанови, положення, методичні рекомендації) регулювання 

ринкових відносин. У такому разі можна розраховувати на вдале заміщення 

імпорту, що відбуватиметься поступово, починаючи із формування якісного 

нормативно-правового середовища, раціонального визначення пріоритетів 

економічного розвитку національного господарства, ефективного забезпечення 

захисту та реалізації економічних інтересів суб’єктів реального сектору 

економіки. При цьому такі процеси першочергово повинні мати інноваційний 

характер та розвивати конкурентний потенціал господарського комплексу 

держави і регіонів, що стало предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

 

4.3 Обґрунтування моделі реалізації інноваційного потенціалу 

розвитку реального сектору економіки регіонів 

 

В економіці України сформувалися складні передумови для розвитку 

реального сектору економіки, які ще й підсилені зовнішньою військовою 

агресією, суттєвими обмеженнями міжнародних транзитних перевезень 

вітчизняної продукції, високим ступенем руйнації об’єктів промислового та 

сільськогосподарського виробництва, транспортно-логічної інфраструктури. 

Досі не вдається вирішити завдання щодо зростання обсягів виробництва 

наукомісткої продукції, усебічного запровадження новітніх технологій та 

інноваційних процесів, переналаштування структури економіки на вищий 

технологічний уклад.  
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Вітчизняний реальний сектор економіки продовжує перебувати у 

залежності від кон’юнктури зовнішніх ринків унаслідок експортної орієнтації 

ресурсно-сировинної продукції, орієнтуватися на низькотехнологічні й 

водночас ресурсо- та енергоємні виробництва, звужувати внутрішній потенціал 

технологічного розвитку, згортати інноваційну діяльність та впровадження 

нових технологічних процесів. Збереження такої моделі жодним чином не 

забезпечить нарощування потенціалу промислового виробництва вітчизняної 

продукції, а особливо з високою часткою доданої вартості та ступенем 

імпортозаміщення, стримуватиме впровадження науково-інноваційних 

відносин у виробничій сфері, перешкоджатиме підвищенню інноваційної 

активності та технологічної готовності підприємств до вимог і потреб нового 

технологічного укладу. У підсумку наростають загрози економічній безпеці 

через поглиблення інноваційно-технологічного розриву від розвинених країн, 

зниження можливостей щодо подолання технологічних викликів глобалізації. 

Нівелювання означених ризиків і загроз економічній безпеці держави 

вимагає від органів державної влади стимулювати структурні трансформаційні 

зрушення і закладати техніко-технологічні та інноваційні основи нової моделі 

зростання національного господарства. Відповідно потребують доповнення 

стратегічні пріоритети реалізації інноваційного потенціалу розвитку реального 

сектору економіки України, зокрема задля формування структурної моделі та 

визначення чітких орієнтирів державної політики забезпечення технологічної 

конкурентоспроможності та імпортозалежності. Розподіл інструментарію такої 

державної політики варто провести враховуючи необхідність вирішення низки 

важливих стратегічних завдань: 1) створення і збільшення обсягів діяльності 

локальних інтегрованих систем; 2) розбудова інноваційної інфраструктури; 

3) створення інституційних елементів міжфункціонального та міжгалузевого 

співробітництва суб’єктів базових видів економічної діяльності та науково-

інноваційного сектору. Зокрема, формування вертикально інтегрованих 

науково-виробничих бізнес-структур дає змогу підвищити рівень виробничої 

концентрації промислових об’єктів, об’єднати ресурси для створення й розвитку 
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замкнених циклів виробництва продукції вищих технологічних укладів, а також 

інтегруватися у світові ланки виробництва та збуту інноваційних товарів. 

Останнім часом про необхідність активізації виробничо-інтеграційних процесів 

свідчить і закордонний досвід, зокрема досягнуті домовленості між 

автомобільними корпораціями «Мінський автомобільний завод» (Республіка 

Білорусь) та «Камський автомобільний завод» (Російська Федерація) щодо 

створення промислового холдингового об’єднання «Росбелавто» [29]. 

Попри інтеграційні процеси, повинна відбуватися й розбудова 

інфраструктурних об’єктів, що сприятиме становленню національної 

інноваційної системи України та розвитку взаємозв’язків між науково-

дослідним, технологічним і виробничим секторами. Йдеться про виробничо-

технологічні платформи (об’єднання) інноваційної діяльності (кластери, 

технопарки, технополіси, інноваційно-технологічні, інженерно-технічні та 

інжинірингові центри (парки), бізнес-інкубатори), інформаційно-комунікаційні 

системи (проектно-консультаційні, дослідно-маркетингові центри), фінансово-

інвестиційні структури (кредитно-грантові організації, венчурні, страхові, 

позабюджетні фонди). Головною місією таких об’єктів є забезпечення розвитку 

та підтримки всіх стадій інноваційного циклу – від створення інновацій до 

впровадження їх у промислове виробництво. 

У сфері інноваційної діяльності необхідно створити інституціональне 

середовище, в якому підтримуватимуться міжфункціональні та міжгалузеві 

взаємозв’язки між суб’єктами виробничого та науково-технологічного секторів. 

Йдеться про становлення й розвиток міжнародного науково-технологічного та 

виробничого співробітництва, комерційно-збутової інноваційно-технологічної 

співпраці, державно-приватного партнерства та відповідних платформ зі 

спільної розробки і впровадження інновацій, спеціальних фондів інвестиційно-

інноваційної підтримки та дорадчого сервісу. Головне, щоб створення 

інституційних елементів сприяло розробленню й реалізації науково-технічних, 

цільових інноваційних програм розвитку високих наукомістких технологій та 

активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні.  
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Водночас необхідно враховувати низку особливостей, які впливають на 

зміни векторів, підбір інструментів, очікувані результати аналізованої політики. 

Йдеться про дослідження закономірностей науково-технічних та інноваційних 

перетворень у регіональній економіці, у масштабах якої по-різному 

відбуваються процеси індустріалізації, стимулювання інноваційної активності, 

розбудови ринкового середовища тощо.  

Так склалося, що промислово розвинутими в Україні є східні регіони, де 

сформовано головні природно-сировинні ресурси держави, побудовано потужні 

виробничі об’єкти та зосереджено основні техніко-технологічні можливості 

організації замкнутого виробництва продукції вищих технологічних укладів. 

Наразі економіка цих областей характеризується високою залежністю від 

обсягів експортного виробництва та зовнішньоекономічної сировинно-

ресурсної кон’юнктури. Водночас, попри вагомий інноваційний потенціал 

областей, місцеві суб’єкти реального сектору економіки не здатні повноцінно 

використовувати власні виробничі потужності, розвивати конкуренто-

спроможні напрями та сфери інноваційної діяльності, здійснювати роботи із 

техніко-технологічної модернізації, упроваджувати наукомісткі технології та в 

цілому підтримувати темп науково-технологічного розвитку [168, с. 61-101]. 

Варто зазначити, що промислове виробництво вітчизняної продукції 

відбувається за стандартами третього і четвертого технологічних укладів, 

частка яких перевищує 90,0 %. Стверджувати про утвердження та розвиток 

вищих технологічних укладів у реальному секторі національної економіки, у 

зокрема в східних регіонах, не доводиться, адже їх частка не перевищує 5,0 %, 

і, зважаючи на низьку інтенсивність інвестиційних процесів останніми роками, 

варто очікувати збереження такої ситуації.  

У східних регіонах України основний обсяг промислової продукції 

припадає на металургійний, паливно-енергетичний, хімічний комплекси, важке 

машинобудування та металообробку. Водночас галузі з виробництва високо-

технологічної продукції не є пріоритетними для економіки регіонів, тому про 
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розвиток електротехнічного й точного машинобудування, роботобудування, 

індустрії програмного забезпечення та інформаційних послуг не йдеться. 

Вираженим транскордонним і транзитно-логістичним потенціалом 

володіють прикордонні регіони України, а особливо в західній та південній 

частинах держави. Попри це, стан інвестиційної привабливості прикордонних 

територій є низьким, що не сприяє ефективному ресурсно-функціональному 

забезпеченню соціально-економічного поступу, є перешкодою реалізації 

інноваційного потенціалу місцевими суб’єктами реального сектору 

економіки [64]. Це також не дозволяє повною мірою розвинути інноваційну 

діяльність вітчизняним підприємствам, на цих територіях незадовільний стан 

виробничо-технічної бази, низький технологічний рівень організації 

перевезень, спостерігається невідповідність системи управління транспортно-

дорожнім комплексом зростаючим потребам суспільства та європейським 

стандартам якості надання транспортних послуг.  

Тривалий час у регіонах з високим транскордонно-транзитним та 

логістичним потенціалом не вирішуються проблеми, що стосуються 

покращання транспортної інфраструктури, підвищення ефективності тарифної 

політики на транспорті, лібералізації митних транзитних процедур на 

прикордонних станціях, створення розгалуженої системи транспортно-

логістичних центрів тощо [415, с. 5-27]. 

У таких регіонах нашої держави в стратегіях економічного розвитку 

повинні передбачатися оперативні трансформаційні зміни, які дозволять 

підвищити інноваційний потенціал транспортно-дорожнього комплексу, 

забезпечити підтримку інноваційній активності вітчизняних підприємств 

базових видів економічної діяльності на всіх стадіях інноваційного процесу, 

стимулюватимуть розвиток інноваційних напрямів та широке впровадження 

передових науково-технологічних розробок у реальний сектор економіки. 

На відміну від інших регіонів нашої держави, центральні та північні 

області мають потужний природно-кліматичний та ресурсно-виробничий 

потенціал, що створює можливості для розвитку виробництва високоякісної 
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сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки та 

реалізації успішної експортної державної політики. Утім, зважаючи на такі 

сприятливі умови, агропромислове виробництво в цих регіонах характери-

зується недостатньою ефективністю, що підтверджується слабкістю фінансово-

економічного становища сільськогосподарських підприємств, порушенням 

оптимальної структури посівних площ сільськогосподарських культур, 

недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив, низьким рівнем 

державної підтримки ефективного використання земельних ресурсів [384, с. 10-

44]. Задля підвищення ефективності використання агро-промислового 

потенціалу існує необхідність впровадження нових технологій обробітку ґрунту 

(«точного землеробства»), агротехнічних заходів з боротьби з ерозійними 

процесами, інноваційних операцій з підвищення родючості сільськогосподар-

ських земель, а також збільшення обсягів виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції.  

Низка регіонів України відрізняється вищим рівнем науково-

технологічного розвитку, про що свідчить висока концентрація ВНЗ, 

академічних установ, науково-дослідних та проектно-конструкторських 

інститутів (лабораторій). Йдеться про окремі області Центральної (Київська), 

Західної (Львівська) та Східної (Харківська, Дніпропетровська) України. 

Зокрема, у кожному з таких регіонів зосереджено понад 30 ВНЗ (у м. Києві 

понад 70), 10 науково-дослідних інститутів різної спеціалізації тощо.  

Інша особливість цих регіонів полягає в тому, що їх обласні центри є 

майданчиками активного розвитку ІТ-індустрії, яка у світовій економіці вже 

давно стала головним джерелом зростання та зміцнення конкуренто-

спроможності економіки. Зокрема, наявність у регіонах інформаційно-

комунікаційних потужностей підтверджується активним збільшенням кількості 

суб’єктів ІТ-бізнесу та нарощуванням експортного ІТ-потенціалу [85]. Попри 

це, використання внутрішнього науково-технологічного потенціалу 

залишається малоефективним, свідченням цього є низький рівень та 

неефективний розподіл витрат на виконання наукових та науково-технічних 
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робіт, відсутність належної бюджетної підтримки, малі обсяги виконання 

наукових і науково-технічних робіт, низька практична придатність досліджень, 

погіршення інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційної діяльності, 

старіння наукових фахівців [107]. 

Ефективність реалізації інноваційного потенціалу суб’єктами реального 

сектору економіки в регіонах України, де сформовано науково-технологічний 

потенціал та активно розвивається ІТ-сфера, зумовлена рівнями фінансово-

інвестиційного забезпечення наукових та науково-технічних робіт, бюджетно-

податкового стимулювання підприємницької активності у проведенні НДДКР, 

сприятливості інвестиційних умов під час створення та використання науково-

технічних розробок, комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

збереження інтелектуального капіталу та попередження його еміграції. Варто 

відмітити, що при розробленні стратегій регіонального розвитку такі аспекти 

необхідно враховувати з ціллю подальшого підвищення ефективності усіх 

застосованих інструментів та засобів інвестиційно-інноваційного характеру. 

Охарактеризовані особливості регіонального розвитку об’єктивно 

зумовлюють потребу й у реалізації диференційованих підходів державної 

політики, що визначатимуть відповідні очікувані результати, які планується 

досягнути у стратегічній перспективі. Першочергово варто відзначити 

стратегічну необхідність збереження та нарощування інноваційного потенціалу 

виробничими підприємствами у розвинутих промислових регіонах. Так, на 

рівні техніко-впроваджувальних спеціальних зон та промислових 

територіально-галузевих виробничих систем (кластерів) повинні відбутися 

зміни стосовно масштабу та якості інституційних можливостей. Це 

передбачатиме розроблення та виконання регіональних стратегій інноваційного 

розвитку, схвалення концепції формування відповідних локальних систем, 

розроблення та реалізацію науково-технічних цільових програм. 

Формування на регіональному рівні інституціонального середовища 

реалізації моделі науково-технологічного розвитку промислового сектору 

України однозначно зумовить збільшення кількості інтегрованих систем, а 
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відтак і розвиток організаційно-правових форм інноваційної діяльності. Так, 

для підприємств легкої та харчової промисловості актуально створювати 

інтегровані маркетингово-збутові об’єкти, що займатимуться реалізацією 

перспективних напрямів інноваційного розвитку та конкурентоспроможних 

сфер діяльності з урахуванням світових тенденцій. Про необхідність 

стимулювання розвитку таких інтеграційних процесів свідчить і закордонний 

досвід. Зокрема, в Індії вже тривалий час вертикально інтегровані підприємства 

легкої та харчової промисловості щорічно демонструють зростання власної 

дохідності на рівні 40,0 % [338]. Завдяки такому інтеграційному об’єднанню 

суб’єкти галузей зможуть розраховувати на успішне впровадження інновацій, 

збільшення обсягів реалізованої продукції та частки у них інноваційної 

продукції, залучення бюджетно-грантових інвестицій, використання фіскальної 

та іншої державної підтримки. Варто відзначити й переваги, які отримує регіон, 

зокрема створюються нові виробництва, відроджуються супутні галузі 

промисловості (вовняна, шкіряна, шовкова, крохмалева, тютюнова), 

підвищується інвестиційна привабливість та інноваційна активність місцевого 

виробничого комплексу. 

Підвищити ефективність реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

держави з високим розвитком промислового виробництва можливо 

збільшенням чисельності та нарощуванням виробничих потужностей 

спеціалізованих металообробних міні-виробництв продукції з високою доданою 

вартістю. Головною перевагою таких виробничих об’єктів є висока гнучкість та 

ефективність використання сировинних ресурсів завдяки невеликим обсягам 

виробництва. Відповідна схема для вітчизняного металургійного комплексу 

актуальна у виробництві алюмінієвої фольги, титанових сплавів і прокату, 

спеціальних сталей (електротехнічної, парамагнітної, кислотостійкої, 

кріогенної), цирконієво-гафнієвої продукції. Більше того, стимулювання 

розвитку таких спеціалізованих металургійних заводів дозволяє результативно 

відмовитися від застарілого мартенівського виробництва сталі. 
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Потенційним шляхом інноваційного розвитку підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості може стати освоєння моделі регенеративного 

(циркулярного) екологічного виробництва. Так, за підрахунками науковців, 

запровадження циркулярного способу на всіх ланках виробничих ланцюгів дає 

змогу підприємствам скоротити промислові потреби у сировинних ресурсах до 

25,0 %. Варто зазначити, що завдяки екологізації хімічного виробництва в 

регіонах вдасться вирішити застарілі проблеми утилізації та вторинного 

використання промислових відходів, зменшення викидів шкідливих речових і 

парникових газів у атмосферу. Від регенеративного виробництва також варто 

очікувати на розвиток системи малотоннажних виробництв нових хімічних 

речовин і матеріалів, що особливо актуально за нинішніх умов домінування на 

внутрішньому ринку імпортних товарів малої хімії. 

Поряд з організаційно-інституційним розвитком інноваційної діяльності 

повинно відбуватися техніко-технологічне оновлення інфраструктурних 

промислових об’єктів. Так, для підприємств важкої промисловості існує 

необхідність створення технологічних платформ інноваційної діяльності задля 

збільшення частки наукомістких і високотехнологічних виробництв. Завдяки 

налагодженню технологічних зв’язків з науково-дослідними (проектно-

конструкторськими) та освітніми організаціями, іншими зацікавленими 

сторонами (інвесторами, органами влади) промислові підприємства отримують 

можливість відновити й розширити фундаментальні та прикладні дослідження, 

вирішити питання трансферу їх результатів у реальне виробництво, зменшити 

фрагментарність зусиль у галузевих наукових дослідженнях, мобілізувати 

державні та приватні джерела фінансування інноваційної діяльності.  

Одним із пріоритетів розвитку інноваційної діяльності суб’єктів 

реального сектору економіки України є створення та виведення на ринок 

продуктових інновацій. Зокрема, цьому сприятиме створення потужних 

експортоорієнтованих національних науково-виробничих об’єднань, головними 

учасниками яких будуть суб’єкти всього виробничого циклу – від видобування 

сировини (палива) до її перероблення і виготовлення кінцевої продукції. Метою 
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таких об’єднань стане забезпечення індустріального розвитку, насамперед 

сировинно-видобувних територій нашої держави, які сьогодні не здатні 

ефективно використовувати потужний ресурсний потенціал та продовжують 

орієнтуватися на низькотехнологічні виробництва та експорт сировини. Саме 

впровадження науково-інноваційних відносин, що передбачає зміни всієї 

технологічної основи використання та перероблення сировини, у просторово-

територіальній концентрації промислових об’єктів у міру їх близькості до 

сировинно-ресурсної бази та інтеграція вітчизняної виробничої сфери у світові 

ланки збуту інноваційних товарів стануть підтвердженням розвитку реального 

сектору національної економіки. Враховуючи важливість таких змін, в 

індустріальних регіонах нашої держави повинні бути чітко розроблені 

механізми стимулювання створення та розвитку локальних науково-

виробничих об’єднань, обґрунтована характеристика яких наводитиметься у 

регіональних стратегіях.  

Поряд з інтеграційними та інфраструктурними змінами у виробничому 

секторі економіки повинні відбуватися й інституціональні, що передбачають: 

1) збільшення масштабів міжнародного науково-технологічного та виробничого 

співробітництва, впровадження міжнародних стандартів якості; 2) зміцнення 

зв’язків між галузевими науково-дослідними установами та технологічними 

підрозділами переробного сектору; 3) розширення галузевими суб’єктами 

важкої індустрії комунікаційних зв’язків завдяки повному використанню 

науково-технологічного та виробничого потенціалу. 

Значні перспективи для суб’єктів реального сектору економіки України у 

розширенні міжнародного науково-технологічного та виробничого 

співробітництва відкриває й реалізація положень Угоди про асоціацію України 

з ЄС. Зокрема, пріоритетами такого співробітництва є: реалізація переходу від 

імпорту готової європейської продукції з високою часткою доданої вартості до 

створення в регіонах нашої держави спільних промислово-виробничих об’єктів 

(зокрема, таке співробітництво вже налагоджене у Харківській області в галузі 

тракторо- й верстатобудування); залучення європейських інвестицій та 
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кредитних ресурсів для створення та розвитку замкнених циклів виробництва 

наукомісткої високотехнологічної продукції, зокрема в галузях вищих 

технологічних укладів (ядерній, електронній, робототехнічній промисловості); 

запровадження циркулярної моделі розвитку промислового сектору, 

спрямованої на енерго- та ресурсоефективне екологічно чисте регенеративне 

виробництво та споживання; впровадження європейських стандартів і систем 

якості та безпечності продукції, зокрема згідно з Угодою українськими 

державними інституціями взяті секторальні зобов’язання стосовно законодавчої 

гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами умов виробництва 

майже в 30 галузях промисловості. 

Створенню нових виробництв та освоєнню технічних інновацій у 

реальному секторі економіки нашої держави сприятиме міжгалузевий науково-

технологічний обмін, що передбачає пошук партнерів та інвесторів, ринків 

збуту виробленої продукції та інших інструментів інноваційного розвитку. 

Такий формат науково-інноваційних відносин суттєво активізує інтеграційні 

процеси в галузях, збалансовує розвиток секторів галузевої науки, пришвидшує 

розвиток механізмів реалізації пілотних проектів, сприяє комерціалізації 

вітчизняних науково-дослідних розробок. Попри це, головною метою 

співробітництва суб’єктів базових видів економічної діяльності та науково-

інноваційного сектору залишається збереження і нарощування науково-

технологічного та виробничого потенціалу. Отже, повинні існувати сприятливі 

умови для інтелектуалізації виробничої діяльності, внутрішнього 

стимулювання попиту на результати вітчизняних наукових досліджень і 

розробок, широкого впровадження досягнень передових наукомістких 

технологій, а також повноцінної інтеграції науково-дослідних установ, 

державних підприємств, фінансово-кредитних установ і приватного бізнесу.  

Актуальне значення має розвиток локальних інтегральних систем і для 

регіонів з транскордонно-транзитним та логістичним потенціалом. Так, 

зміцнення інноваційного і науково-технологічного потенціалу суб’єктами 

базових видів економічної діяльності в цих регіонах може забезпечуватися за 
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рахунок розвитку коопераційних відносин у рамках мульти-, інтер- та 

унімодальних перевезень. У рамках налагодження таких відносин стане 

можливим створення єдиного диспетчерського центру, незалежно від участі в 

перевезеннях різних видів транспорту і транспортних засобів, задля 

забезпечення планомірного і безперебійного просування транспортних потоків 

у ланцюгах поставок, підвищення ефективності вибору способів доставки та 

типу вантажних одиниць, покращання якості організації експедицій та 

контролю за рухом транспортних засобів. 

Зауважимо, що підвищенню потенціалу імпортозаміщення на місцевому 

рівні значною мірою сприяє активізація логістичних потоків, розбудова і 

модернізація транспортно-складської та інформаційної інфраструктури, 

забезпечення подальшого інтегрування місцевої дорожньо-транспортної мережі 

в національну та міжнародні транспортні системи. Для цього органам 

державного управління варто створити розгалужену систему транскордонних 

транспортно-логістичних торговельних центрів, що допоможе покращити 

забезпеченість об’єктами роздрібної торгівлі, легалізувати частини 

контрабандних потоків, зменшити кількість реалізаторів контрабандної 

продукції, створити умови для презентації та реалізації вітчизняних товарів з 

високою часткою доданої вартості. Наразі на прикордонних територіях 

західних регіонів України немає жодного логістичного торговельного центру 

європейського зразка. Усі логістичні центри, які працюють, – це малі приватні 

спеціалізовані склади, з обмеженими функціональними можливостями.  

Забезпечення розвитку транспортно-логістичних об’єктів є ефективним за 

умови створення інженерно-інноваційних систем, які передбачають 

оптимізацію фізичного переміщення товарно-матеріальних запасів, поліпшення 

інформаційних процесів логістичного управління, збереження оптимальних 

обсягів товарно-матеріальних запасів, синхронізацію логістичних процесів, 

покращання управління витратами під час впровадження логістичних 

нововведень. Водночас важливу роль у логістичних інноваціях відіграють 

інформаційні технології – програмні комплекси WMS (система управління 
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складом), TMS (система управління транспортом), CRM (система управління 

взаємовідносинами з постачальниками), RFID (система управління логістичними 

потоками), ERP (система планування товарно-матеріальних запасів). 

Одним із засобів активізації логістичних потоків та забезпечення 

інтегрування місцевої дорожньо-транспортної мережі у міжнародні транспортні 

системи можна вважати транскордонні бізнес-інкубатори, які стають центрами: 

залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток вітчизняної транспортно-

транзитної інфраструктури; трансферу технологій, створених галузевим 

науковим сектором; розвитку міжнародної науково-технічної кооперації 

транспортно-експедиційних підприємств; стимулювання попиту на результати 

наукових досліджень і розробок у транспортній галузі; сприяння впровадженню 

міжнародних стандартів якості надання транспортних послуг.  

Про дієвість стратегічного програмування заходів державної регіональної 

політики щодо покращання інституціональних аспектів реалізації 

інноваційного потенціалу суб’єктів реального сектору економіки свідчить 

збільшення масштабів інноваційних проектів державно-приватного партнерства 

з розвитку об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури. Сьогодні існує 

висока необхідність ухвалення регіональних програм розвитку транзитної 

дорожньо-транспортної інфраструктури, у яких перевага надаватиметься 

створенню спільних фондів фінансування її розвитку за участі представників 

органів виконавчої влади, бізнесу, місцевого самоврядування, громадських 

організацій, а також наданню концесій місцевим суб’єктам бізнесу на 

будівництво й експлуатацію автомобільних доріг. 

Також пріоритетне значення має розвиток співпраці освітніх і науково-

дослідних структур зі суб’єктами реального сектору економіки для модернізації 

виробничих потужностей транспортно-логістичних підприємств. Йдеться про 

розроблення та широке впровадження інноваційних інформаційно-

управлінських технологій, побудованих на моделюванні інтегрованих 

транспортних систем: «персонал – транспортна інфраструктура – транспортні 

засоби». Завдяки таким розробкам транспортно-логістичні підприємства здатні 
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на вищому рівні забезпечувати взаємодію учасників логістично-транзитних 

потоків, якість та повноту передачі інформації про логістичні положення 

об’єктів транспортування. 

У міру браку інвестиційних ресурсів для фінансування інноваційних 

проектів з розбудови транспортно-транзитних об’єктів регіональним органам 

влади варто стратегічно орієнтовуватися на поглиблення співробітництва з 

міжнародними грандовими фінансовими структурами. Це вимагає від 

державних інституцій ініціювання проведення переговорів та підписання 

меморандумів щодо можливостей започаткування відповідних інвестиційно-

інноваційних проектів, посилення поінформованості провідних інвестиційних 

агентств про науково-технологічні та виробничі можливості вітчизняної 

транспортно-транзитної системи, організації надання інформаційно-

консультаційних послуг транспортно-логістичним підприємствам.  

Суб’єкти реального сектору економіки в регіонах зі спеціалізацією на 

агропромисловому виробництві можуть успішно реалізувати інноваційний 

потенціал через створення кластерів з машинобудівного виробництва агро-

промислової техніки та обладнання. Завдяки таким інтегрованим об’єднанням 

можна забезпечити потреби агропромислового комплексу вітчизняною 

технікою та обладнанням, раціонально визначати обсяги їх виробництва, 

ефективно освоювати прогресивні технології ремонту сільськогосподарських 

машин та обладнання, розвивати машинобудівне виробництво продукції з 

підвищеною надійністю та збільшеним терміном експлуатації.  

Водночас у міру постійного технічного обслуговування та ремонту 

сільськогосподарської техніки та обладнання державним органам влади варто 

сприяти створенню та зростанню масштабів діяльності відповідних 

обслуговуючих кооперативів. Це передбачатиме проведення заходів з 

роз’яснення сільськогосподарським виробникам переваг спільного 

використання техніки та обладнання на кооперативних принципах, а також 

стимулювання розвитку мережі підприємств з їх реалізації. Одночасно повинні 

збільшуватися обсяги державної регіональної підтримки придбання суб’єктами 
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аграрного сектору техніки та обладнання (саме вітчизняного виробництва) на 

умовах фінансового лізингу та часткової компенсації ставок за банківськими 

кредитами і лізинговими платежами. 

Важливою умовою розвитку аграрного сектору економіки є зростання 

диверсифікації сільськогосподарського та агропромислового виробництва, якої 

можна досягти завдяки створенню відповідних локальних інтегрованих систем. 

Тут органам місцевого самоврядування важливо забезпечити стимулювання 

раціонального розміщення і спеціалізації аграрного виробництва відповідно до 

природно-кліматичних умов. Свідченням диверсифікованого розвитку аграрної 

сфери буде: у тваринництві – збільшення кількості сімейних та спеціалізованих 

кооперативів із козівництва, вівчарства, кроликівництва, бджільництва, 

індиківництва, налагодження виробництва сухого молока, створення 

регіональних брендів із виробництва молочних продуктів підвищеної доданої 

вартості; у рибництві – розвиток аква- та марикультури на водних об’єктах, 

будівництво та функціональна підтримка рибопромислового флоту; у 

рослинництві – збільшення кількості сімейних та спеціалізованих кооперативів із 

ягідництва, садівництва, виноградарства, овочівництва; у переробній 

промисловості – виробництво біоетанолу, ріпакової та соєвої олії; у харчовій 

промисловості – розширення виробництва дитячого харчування та харчових 

концентратів [363]. 

Підтвердженням інтеграційних процесів в аграрному секторі є створення 

інженерно-технічних центрів впровадження сучасних технологій 

сільськогосподарського виробництва та використання земель. Робота таких 

інфраструктурних об’єктів передбачає підвищення ефективності сільсько-

господарського землекористування, збереження й підвищення родючості 

земель, розвиток органічного виробництва сільськогосподарської продукції. 

Відповідно сформується необхідність державної підтримки, зокрема зі 

спорудження протиерозійних гідротехнічних споруд та робіт з рекультивації 

земель сільськогосподарського призначення, «точного землеробства» із 

застосуванням ГІС-технологій, сертифікації органічного виробництва. 
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Водночас невирішеною залишається проблема підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції в умовах високої 

імпортозалежності національної економіки. Відповідно на внутрішньому 

аграрному ринку повинна активізуватися діяльність інформаційно-

консультаційних та дослідно-маркетингових центрів. Тут варто відмітити, що 

завдяки таким центрам місцеві органи влади здатній будуть вирішувати низку 

стратегічно важливих завдань, а саме: забезпечення поінформованості 

сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру внутрішнього і 

зовнішнього ринків відповідної продукції та продовольства; запровадження 

системи оперативного моніторингу ринкових умов ведення бізнесу в галузі; 

визначення реальних стимулів суб’єктів аграрного виробництва до 

технологічного переоснащення та модернізації; вивчення чинників розвитку 

галузевих та міжкооперативних об’єднань аграрних товаровиробників, 

підвищення рівня їх соціальної відповідальності; забезпечення популяризації та 

просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому 

ринку; становлення й розвиток регіональних торгових агробрендів. Також такі 

центри здатні проводити активну просвітницьку діяльність, зокрема 

висвітлювати у засобах масової інформації переваги фермерських господарств 

сімейного типу, консультувати сільське населення в питаннях організації та 

діяльності сільськогосподарських кооперативів, організовувати навчальні курси 

(тренінги, семінари) підвищення кваліфікації, сприяти нормативно-правовій 

обізнаності сільгоспвиробників про сільськогосподарську кооперацію. 

Враховуючи сучасний стан і проблеми інституційного та ресурсного 

забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів аграрного сектору 

економіки, варто у стратегіях регіонального розвитку передбачити створення 

спеціального фонду інвестиційно-інноваційної підтримки, учасниками якого 

повинні стати як місцеві сільсько-господарські виробники, так і інституції 

державної влади, науково-дослідної сфери. Головні зусилля такого 

регіонального фонду повинні бути спрямовані на підтримку інноваційної 

активності прямих та середніх фермерів, дрібних агровиробників, які можуть 
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створювати продукти з високою доданою вартістю. Зокрема, реалізація фондом 

таких пріоритетів передбачатиме: розширення доступу місцевих 

сільськогосподарських підприємств до довгострокових позикових коштів на 

модернізацію машинно-тракторного парку та вдосконалення технологічних 

операцій вирощування найбільш інвестиційно привабливих сільгоспкультур; 

створення регіональної платформи для розвитку вертикальної координації та 

інтеграції між стадіями використання задіяних у процесі сільсько-

господарського виробництва ресурсів; стимулювання залучення інвестицій у 

впровадження ресурсоощадних інноваційних високопродуктивних технологій 

сільськогосподарського виробництва високоякісної та конкурентоспроможної 

продукції; стимулювання збільшення обсягу виробництва екологічно безпечної 

сільськогосподарської продукції за світовими стандартами. 

Більше того, створення таких інституцій дасть змогу органам державного 

управління налагодити комерційно-збутову інноваційно-технологічну 

співпрацю між науково-дослідними лабораторіями, фермерськими 

господарствами, суб’єктами логістики та торгівлі. Це також створить 

можливості для забезпечення інтеграції сімейних господарств у ринкові 

механізми функціонування агропромислового комплексу, нарощення 

внутрішнього виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції та 

збільшення її експорту на світові ринки, забезпечення справедливої конкуренції 

та належного функціонування вітчизняного аграрного ринку, згладжування 

(недопущення) на внутрішньому продовольчому ринку деформації цінових 

коливань та пропорцій, покращання цілорічного задоволення споживчих потреб 

населення у якісних і доступних продуктах харчування. 

Сприятиме підвищенню ефективності діяльності сільськогосподарських 

виробників вітчизняної продукції, насамперед дрібних і середніх господарств, 

розвиток інформаційно-комунікаційної системи дорадчого сервісу. Це вимагає 

від органів державного управління у стратегічних документах передбачити 

створення мережі регіональних сільськогосподарських дорадчих служб, 

надання бюджетної підтримки дорадчій діяльності в агропромисловому 
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комплексі, розвиток дорадчих служб на кооперативних засадах чи засадах 

державно-приватного партнерства, інформаційну підтримку сільгоспвироб-

ників та сільського населення щодо можливостей отримання дорадчих послуг, 

залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку дорадчого сервісу. 

Як уже зазначалося, високий інноваційний потенціал сформований у 

регіонах України з ІТ-спеціалізацією. Але його подальша реалізація вимагає 

створення локальних інтегрованих систем, зокрема у вигляді мережі науково-

дослідних та ІТ-кластерів. Діяльність таких об’єднань передбачатиме 

проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на 

розвиток та функціонування національного інформаційно-комунікаційного 

простору; дослідно-конструкторську розробку та розширення сфер 

впровадження новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, засобів 

і матеріалів; створення виробничої програмно-технічної та телекомунікаційно-

інформаційної інфраструктури; організацію наукомісткого виробництва, що 

об’єднуватиме в інноваційно-технологічний ланцюг усі можливі інформаційні 

ресурси. Водночас функціонування таких кластерів повинно активно 

підтримуватися органами державної регіональної влади, які у стратегічних 

документах визначатимуть механізми бюджетно-грантової та фіскальної 

підтримки, стимулювання венчурного фінансування дослідно-

конструкторських робіт, розвитку відповідних інтеграційних взаємозв’язків.  

Як один з ефективних інструментів стимулювання інноваційних проектів 

в індустрії програмної продукції слід розглядати реалізацію державних 

замовлень на їх розроблення і впровадження. Водночас для повного їх 

виконання мають існувати певні передумови, зокрема повинна зберігатися 

стабільність, прозорість та прогнозованість суб’єктів господарювання в ІТ-

сфері, сформуватися система стимулювання вітчизняного ринку програмних 

продуктів, а також необхідні реформи в системі освіти відповідно до сучасних 

вимог ІТ-ринку, осучаснення вітчизняної телекомунікаційно-інформаційної 

інфраструктури, забезпечення дієвого захисту від безпідставного втручання 

органів державної влади у діяльність суб’єктів ІТ-індустрії. 
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Варто зазначити, що реалізація інноваційного потенціалу розвитку 

вітчизняної ІТ-сфери стримується відсутністю системного розроблення ІТ-

технологій, яке спричинює утворення в реальному секторі економіки «пастки 

сировинного ІТ-аутсорсингу». Тому існує необхідність створення інтегрованих 

підприємницьких систем, що здатні забезпечити замкнутий цикл виробництва 

ІТ-продукції (послуг) – від генерування ідей до їх комерціалізації на 

внутрішньому ринку. Йдеться про розробку, створення й виробництво систем, 

приладів і носіїв збереження, накопичення, тиражування інформації та доступу 

до неї. У таких інтегрованих системах забезпечується високий рівень захисту, 

використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

впроваджуються мотиваційні та соціально-психологічні механізми детінізації 

оплати праці ІТ-фахівців, створюються за міжнародними стандартами 

виробничі умови для проведення прикладних досліджень та конструкторсько-

технологічних робіт. 

Необхідною умовою розвитку інноваційної діяльності вітчизняними 

суб’єктами ІТ-сфери є сформованість відповідної інфраструктури. Зокрема, 

варто регіональним органам влади стратегічно програмувати створення та 

функціонування на внутрішньому ринку проектно-консультаційних 

інжинірингових центрів, які надають допомогу суб’єктам реального сектору 

економіки у підготовці проектних телекомунікаційно-інформаційних 

пропозицій, проведенні наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, 

виконанні інженерно-розвідувальних робіт з виробництва сучасних 

багатоцільових програмно-технологічних комплексів, проектуванні та 

конструкторському опрацюванні об’єктів техніки і технології передачі 

інформації, проведенні науково-технічного контролю процесу інформатизації. 

Посилює інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів 

реального сектору економіки створення інноваційно-технологічних парків 

реалізації ІТ-проектів. Їхніми завданнями є залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції, організація підтримки 

та просування вітчизняного сектору інформаційних технологій на світові 
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ринки, активізація нових форм інформаційно-технологічного співробітництва 

науки й виробництва. 

Враховуючи високий потенціал створення та супроводу програмних 

продуктів у вітчизняного ІТ-сектору, існує необхідність передбачення у 

стратегіях регіонального розвитку створення й розвитку інформаційно-

комунікаційних технологічних центрів аутсорсингу. Такі центри утворюють 

системи субуправління програмно-технологічними роботами, підвищують 

конкурентоспроможність вітчизняної ІТ-індустрії, сприяють запровадженню 

комп’ютерних програм вітчизняними товаровиробниками та державними 

установами, підтримують міцні взаємозв’язки ІТ-компаній з бізнес-

структурами та органами влади, дбають про збереження та попереджають 

еміграцію інтелектуального капіталу ІТ-сфери. Більше того, роль таких центрів 

лише посилюється в міру зростання негативних тенденцій на внутрішньому ІТ-

ринку, зокрема тінізації програмного забезпечення, зниження ефективності 

комерціалізації інтелектуальної власності, погіршення купівельного попиту на 

вітчизняні ІТ-розробки, посилення інституційного «розриву» у внутрішній 

системі виробництва ІТ-продукції. 

Стимулює інтеграційні процеси суб’єктів реального сектору економіки в 

регіонах з високим рівнем науково-технологічного розвитку створення 

локальних державно-приватних платформ зі спільної розробки і впровадження 

ІТ- та програмного забезпечення. Саме завдяки активній участі в такому 

співробітництві та наданню підтримки центральними, регіональними і 

місцевими органами влади вдається подолати низку перешкод, що стримують 

розвиток відносин ІТ-сфери та реального сектору економіки, а саме: 

нагромадження законодавчих протиріч у податковому, митному, валютному, 

трудовому регулюванні діяльності ІТ-компаній; відсутність дієвих механізмів 

захисту майнових прав інтелектуальної власності; слабкість розвитку 

внутрішнього ринку праці ІТ-спеціалістів; низький рівень якості електронного 

державного урядування розвитку ІТ-галузі; бюрократизацію регуляторного 

середовища (зокрема валютних операцій) індустрії програмної продукції.  
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Свідченням ефективного державного регулювання розвитку ІТ-сфери в 

Україні буде й збільшення пропозиції бюджетно-грантового кредитування 

проектів співпраці наукового, ІТ- та представників реального сектору 

економіки, страхування державою венчурних інвестицій у розвиток ІТ-сфери та 

реалізацію ІТ-проектів тощо. Для досягнення високої ефективності такі 

напрями державної підтримки повинні бути ґрунтовно обґрунтовані у 

відповідних стратегічних документах загальнодержавного та регіонального 

значення. При цьому таку державну підтримку варто сконцентрувати на 

збільшення бюджетного фінансування робіт із розроблення та впровадження 

вітчизняного програмного забезпечення, розвиток банківського кредитування 

діяльності ІТ-компаній (зокрема надання державних преференцій та гарантій), 

поширення нетрадиційних інструментів фінансово-інвестиційної підтримки 

інноваційного розвитку ІТ-галузі (лізингу, факторингу, форфейтингу, 

краудфандингу тощо), популяризацію та поширення практики замкнутого 

вітчизняного виробництва кінцевих ІТ-продуктів, ініціювання місцевими 

органами влади показових інвестиційно-інноваційних проектів в ІТ-сфері.  

Водночас формування інституціонального середовища реалізації моделі 

інноваційного розвитку суб’єктів реального сектору економіки має охоплювати 

раціональний розподіл інвестиційних ресурсів у локальні стартапи через 

вітчизняні венчурні фонди в межах вертикальної інтеграції «освіта – науково-

дослідний сектор – ІТ-сфера – інноваційне підприємництво». Тут доречно 

передбачити умову, за якої венчурні фонди отримують 30-50 % інвестиційних 

коштів, а решта фінансування інноваційних проектів відбувається за їх власні 

кошти. 

Охарактеризовані регіональні особливості та інструменти розвитку 

інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки та 

відповідні очікувані результати, зокрема у сфері подолання імпортозалежності 

України, подано на рис. 4.3.  
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. Регіональні особливості 

Регіони з потенціалом 

розвитку промислового 

виробництва 

Регіони з 

транскордонно-

транзитним та 

логістичним 

потенціалом 
 

Регіони зі 

спеціалізацією на 

агропромисловому 

виробництві 

Регіони з високим 

рівнем науково-

технологічного 

розвитку і створення 

ІТ-послуг 
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▪ збільшення чисельності та 

поліпшення інституційних 
можливостей техніко-

впроваджувальних 

спеціальних зон та 

промислових територіально-

галузевих виробничих систем 

(кластерів); 

▪ створення інтегрованих 

маркетингово-збутових 

підприємств легкої та 

харчової промисловості; 
▪ збільшення чисельності 

спеціалізованих 

металообробних міні-

виробництв продукції з 

високою доданою вартістю; 
▪ освоєння підприємствами 

хімічної та нафтохімічної 
промисловості регенера-

тивного (циркулярного) 

виробництва 

▪ розвиток коопераційних 

відносин між 

транспортними, 

логістичними та 
торговельними 

підприємствами в рамках 

мульти-, інтер- та 

унімодальних перевезень; 

▪ перетворення 

транспортно-дорожніх 

об’єктів на 
конкурентоспроможні 

комплекси динамічного 

інноваційного розвитку; 
▪ створення торговельно-

логістичних центрів 
розвитку транскордонної 

торгівлі 

▪ створення кластерів з 

машинобудівного 

виробництва 

агропромислової техніки 

та обладнання; 

▪ створення і зростання 
масштабів діяльності 

обслуговуючих 

кооперативів із 

використання 

сільськогосподарської 

техніки та обладнання; 

▪ створення локальних 

інтегрованих систем для 
диверсифікації 

сільськогосподарського 

та агропромислового 

виробництва 

▪ формування мережі та 

активізація діяльності 

науково-дослідних та ІТ-

кластерів; 

▪ створення інтегрованих 

підприємницьких 

систем замкнутого 

циклу виробництва ІТ-
продукції (послуг); 

▪ реалізація державних 

замовлень на 

розроблення і 

впровадження 
вітчизняного 

програмного 

забезпечення 
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▪ поява технологічних 

платформ інноваційної 

діяльності підприємств важкої 

промисловості, збільшення 
частки наукомістких і 

високотехнологічних 
виробництв; 

▪ активізація діяльності 

науково-виробничих 

об’єднань підприємств 

добувної та переробної 

промисловості, спроможних 

виводити на ринок продуктові 

інновації 

▪ створення інженерно-

інноваційних систем 
розміщення і розвитку 

транспортно-логістичних 
об’єктів; 

▪ створення 

транскордонних бізнес-

інкубаторів активізації 

логістичних потоків та 
забезпечення інтегрування 

місцевої дорожньо-
транспортної мережі у 

міжнародні транспортні 

системи 

▪ створення інженерно-

технічних центрів 
впровадження сучасних 
технологій сільськогоспо-

дарського виробництва та 

використання земель; 
▪ активізація діяльності 

інформаційно-

консультаційних та 

дослідно-маркетингових 

центрів з питань 
підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняної 

сільськогосподарської 

продукції 

▪ створення проектно-

консультаційних 

інжинірингових центрів 
реалізації потенціалу 

розвитку вітчизняної ІТ-

сфери; 
▪ створення інноваційно-

технологічних парків 
реалізації ІТ-проектів; 

▪ створення 

інформаційно-

комунікаційних 

технологічних центрів 
аутсорсингу ІТ-

забезпечення 
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▪ збільшення масштабів 

міжнародного науково-

технологічного та 

виробничого 

співробітництва, 

впровадження міжнародних 

стандартів якості; 
▪ зміцнення зв’язків між 

галузевими науково-

дослідними установами та 

технологічними підрозділами 
переробного сектору; 
▪ розширення галузевими 

суб’єктами важкої індустрії 
комунікаційних зв’язків за 

рахунок повного 

використання науково-

технологічного та 

виробничого потенціалу 

▪ збільшення масштабів 

інноваційних проектів 

державно-приватного 

партнерства з розвитку 

об’єктів транспортно-
логістичної 

інфраструктури; 
▪ розвиток співпраці 

освітніх та науково-

дослідних структур зі 

суб’єктами реального 

сектору економіки для 
модернізації виробничих 

потужностей транспортно-

логістичних підприємств на 
інноваційних засадах; 

▪ поглиблення 

співробітництва з 

міжнародними 

фінансовими 

структурами для 

фінансування інноваційних 
проектів з розбудови 

транспортно-транзитних 

об’єктів 

▪ створення спеціального 

фонду інвестиційно-

інноваційної підтримки 
сільськогосподарських 

виробників; 

▪ налагодження 

комерційно-збутової 

інноваційно-

технологічної співпраці 
між науково-дослідними 

лабораторіями, 
фермерськими 

господарствами, 
суб’єктами логістики та 

торгівлі вітчизняною 

продукцією АПК; 
▪ модернізація дорадчого 

сервісу для сільськогоспо-
дарських виробників 

вітчизняної продукції 

▪ створення державно-

приватних платформ зі 

спільної розробки і 

впровадження ІТ- та 
програмного 

забезпечення; 
▪ збільшення пропозиції 

бюджетно-грантового 

кредитування проектів 
співпраці наукового, ІТ- 

та представників реально-
го сектору економіки; 

▪ отримання державної 

підтримки страхування 

венчурних інвестицій у 

розвиток ІТ-сфери та 
реалізації ІТ-проектів; 

▪ раціональний розподіл 

інвестиційних ресурсів в 

локальні стартапи через 

вітчизняні венчурні фон-
ди в межах вертикальної 

інтеграції «освіта – 

науково-дослідний сектор 
– ІТ-сфера – інноваційне 

підприємництво» 
 

Рис. 4.3. Стратегічні параметри моделі реалізації інноваційного потенціалу 

розвитку реального сектору регіональних економік в Україні (авторська 

розробка) 
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Відмітимо, що в сьогоднішніх економічних умовах розвиток інноваційної 

діяльності українськими підприємствами є досить ускладнений, що 

супроводжується браком інвестиційних та людських ресурсів, неналежною 

сформованістю інституційно-правового середовища, відсутністю реальної 

державної підтримки та іншим. Більш виражений характер таких проблем існує 

на регіональному рівні та вирішення яких часто є неможливим, особливо в 

регіонах з низьким економічним розвитком. Очевидно, що лише злагодженість 

дій центральних та регіональних органів влади може забезпечити вдале 

використання інноваційного потенціалу реального сектору економіки. 

Стосовно регіонів, то їм необхідно розраховувати лише на власні конкурентні 

переваги. 

Таким чином, запропоновану модель варто розглядати як стратегічну 

проекцію у побудові заходів із вирішення проблем забезпечення інноваційного 

розвитку економіки, яка визначає як особливості становлення 

конкурентоспроможності регіонів, так і прикладний характер цільової 

реалізації окремих груп інструментів і заходів загальнодержавного і 

регіонального значення. Перевагою такої моделі є виражений характер у 

визначенні шляхів реалізації державної регіональної політики 

імпортозаміщення, що, у підсумку, дозволяє ефективно забезпечувати 

економічну безпеку держави. При цьому, важливо вияснити функціональні 

основи обраних пріоритетів та інструментів у рамках реалізації досліджуваної 

державної політики. 

 

 

Висновки до розділу 4 

1. Стратегічною метою державної політики зміцнення економічної 

безпеки держави та забезпечення безпеки розвитку внутрішнього ринку 

визначено зниження рівня імпортозалежності внутрішнього ринку шляхом 

посилення конкурентоспроможності та зростання попиту на товари (роботи, 

послуги) вітчизняного виробництва, нарощування виробничих потужностей та 
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реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу виробничого комплексу 

держави. При цьому системний вплив вітчизняної державної політики 

імпортозаміщення на поступ внутрішнього ринку та зміцнення важливих 

компонент економічної безпеки регіонів держави забезпечується узгодженням 

стратегічних пріоритетів імпортозаміщення з базовими параметрами безпеки 

розвитку внутрішнього ринку. З огляду на це, стратегічні цілі державної 

політики імпортозаміщення стосуються: розширеного відтворення обсягів 

господарської діяльності та капіталу у базових галузях; покращення 

структурних характеристик функціонування внутрішнього ринку; забезпечення 

інноваційного розвитку стадій суспільного відтворення; дотримання базових 

умов конкурентного та регуляторного середовища; збалансування сегментів 

внутрішнього ринку, їх інфраструктури та ресурсного забезпечення. 

2. Досягнення стратегічної мети та завдань державної політики 

імпортозаміщення в Україні передбачає реалізацію узгоджених між собою 

інституціональних і структурних заходів з врахуванням регіонально-галузевих 

особливостей. За напрямом інституціональних змін необхідне проведення 

заходів з удосконалення нормативно-методичного базису, запровадження 

просторово-територіального стратегічного планування і програмування, 

поліпшення інституційно-організаційних засад реалізації регіональної політики 

імпортозаміщення; у галузевому аспекті державна політика має стосуватися 

поліпшення інституційного забезпечення та сприяння розвитку мереж 

допоміжної інфраструктури розвитку підприємств високотехнологічних 

галузей, сприяння інституційно-організаційному розвитку вертикально-

функціональної інтеграції підприємств сфер виробництва та товарного обігу, 

забезпечення міжгалузевого та міжсекторального співробітництва, розвитку 

системи інституцій популяризації та просування продукції базових галузей 

економіки. Структурні реформи доцільно зосередити на збільшенні кількості та 

розширенні ринкової частки торговельних об’єктів з продажу товарів місцевого 

виробництва, збільшенні частки виробництва інноваційно-технологічної 

продукції з високою доданою вартістю, поліпшенні параметрів 
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міжфункціональної координації і взаємодії виробників імпортозамінної 

продукції та суб’єктів посередницької інфраструктури. 

3. Засадничою передумовою відновлення та становлення конкуренто-

спроможного вітчизняного виробництва є державна політика формування та 

ефективного використання потенціалу інноваційно-технологічного розвитку. 

При цьому його реалізація передбачає врахування регіональних особливостей, 

зокрема рівня промислового розвитку, транскордонно-транзитних та 

логістичних характеристик, рівня науково-технологічного розвитку і 

становлення інноваційної інфраструктури та галузевої спеціалізації. Ці 

особливості визначають специфіку інструментів та засобів державної політики, 

яка реалізується за такими напрямами як створення інституційних елементів 

міжфункціонального та міжгалузевого співробітництва суб’єктів базових видів 

економічної діяльності та науково-інноваційного сектору. 

Результати досліджень автора з обґрунтування стратегічних пріоритетів 

реалізації державної регіональної політики імпортозаміщення в системі 

забезпечення економічної безпеки України висвітлені у працях [56, 59, 60, 61, 

65, 220, 229, 230, 242, 256, 257, 295, 307, 335, 341, 395, 425, 442, 528, 542, 543]. 
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РОЗДІЛ 5 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 

5.1 Регіонально-галузеві пріоритети та інструменти реалізації 

державної політики імпортозаміщення 

 

На початковому етапі розвитку національної економіки сформувалася 

низка загроз, що дестабілізують соціально-економічне становище регіонів та 

перешкоджають налагодженню на їх територіях потужних виробничих 

комплексів зі здатністю повного забезпечення місцевих потреб у товарах і 

послугах. Досі в областях України та на місцевому рівні не вдається системно 

та якісно розвивати галузі переробної промисловості, продовжується 

реалізовуватися політика із сировинно-ресурсною орієнтацією, уповільнюється 

інвестиційно-інноваційна активність підприємницького сектору, не 

розбудовується збалансована просторово-видова мережа об’єктів торгівлі. Це 

призводить до того, що вітчизняна продукція й надалі втрачає споживчий 

попит. Відповідно внутрішньорегіональні ринки активно насичуються 

імпортною продукцією, яка має вищу конкурентоспроможність, кращі цінові та 

інші характеристики. 

Однією з причин цього є невисока ефективність політики регіональних та 

місцевих органів влади, які замість створення якісного дерегулятивного і 

конкурентоспроможного середовища виробництва й продажу товарів у 

багатьох випадках керуються інтересами великих бізнес-структур і 

монопольних об’єднань, обстоюють виконання політично-економічних завдань 

та не беруть за основу пріоритети регіонального розвитку та поступу 

внутрішнього ринку. У регіональній системі влади не відбуваються й процеси, 

пов’язані зі зниженням залежності від імпортних поставок продукції. Причини 

цього і об’єктивні, і суб’єктивні, у т. ч. пов’язані з бюрократизацією 
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адміністративно-господарських процесів, невисокою мотивацією суб’єктів, 

причетних до розвитку внутрішнього ринку. Саме тому доцільно визначити 

стратегічні підходи та інструменти реалізації державної політики 

імпортозаміщення, які враховують регіональні особливості та диференційовано 

стосуються вирішення проблем імпортозалежності на внутрішньому 

споживчому ринку. 

Так, на перших етапах варто провести аналіз та ідентифікувати позиції 

регіонів України, щоб з’ясувати рівень їх імпортозалежності. Тут головними 

складовими формування відповідного висновку мають стати параметри, по-

перше, частки товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств і, по-друге, середньо-

річного темпу її зростання (зменшення). Вихідні дані для розрахунків подані у 

табл. К.1 (дод. К), а результати наведені в табл. 5.1. 

Варто відзначити критичний стан імпортозалежності в прикордонних 

(Львівській, Волинській, Закарпатській та Одеській областях) і центральних 

(м. Київ та Київська область) регіонах України. Так, у середньому за останнє 

десятиліття частка продажу вітчизняних товарів у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств у цих регіонах не перевищувала 

середньодержавне (61,3 %) та не досягла середньорегіонального (65,5 %) 

значення. Більше того, у регіонах недостатньо ефективно використовуються 

наявні економічні потужності для задоволення внутрішніх споживчих потреб 

населення, про що свідчать вищі темпи зниження рівня продажу вітчизняних 

товарів – щороку в середньому більше ніж на 2,0 %. 

Високий рівень імпортної залежності характерний й для регіонів (Дніпро-

петровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської областей), які 

володіють найбільшим у державі мінерально-сировинним та виробничим 

потенціалом. Саме завдяки такій ресурсній базі в регіонах виробилася 

експортоорієнтована модель економічного зростання, яка, попри низку 

позитивних якостей (валютне наповнення економіки, розширення ринку збуту), 

призвела до загострення соціально-економічних проблем і, зокрема, до 

залежності споживчого ринку від імпорту товарів (послуг). 
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Таблиця 5.1 

Позиціонування регіонів України* з урахуванням величини та динаміки 

частки вітчизняних товарів у структурі роздрібного товарообороту 

торгової мережі підприємств у 2005-2016 рр. (авторська розробка) 

Групи регіонів за 

темпом зростання 

частки 

Групи регіонів за величиною частки 

регіони з низькою часткою регіони з високою часткою 

Чmin < Чсер - 1 
регіони з оптимальною часткою 

Чсер + 2 < Чmax  
Чсер - 1 < Чсер < Чсер + 2  

50,5 < 61,3  61,4 < 69,7  69,8 < 75,3  
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Херсонська області 
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 Львівська,  

Волинська, 

Закарпатська, 

Одеська, 

Київська області, 

м. Київ 

Черкаська, 

Сумська, 

Житомирська, 

Івано-Франківська, 

Чернігівська, 

Чернівецька області 

Позначення: Чmax, Чmin, Чсер – максимальне, мінімальне та середнє значення частки вітчизняних товарів у 

торговельній мережі; 1, 2 – середньоквадратичні відхилення часток вітчизняних товарів у торговельній 

мережі з низьким та високим значеннями; 1t, 2t – середньоквадратичні відхилення часток вітчизняних товарів 

у торговельній мережі із швидким зменшенням (зростанням); ∆Рmax, ∆Рmin, ∆Рсер – максимальний, мінімальний 

та середній темпи зростання частки вітчизняних товарів у торговельній мережі. 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини 

зони проведення антитерористичної операції. 

 

Так, потужності промислового комплексу здатні лише виробляти 

сировинну, низькотехнологічну та недостатньо інноваційну продукцію, що не 

відповідає споживчим потребам місцевого населення, і тому стимулюють 
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проникнення товарів (послуг) імпорту в більшість сегментів 

внутрішньорегіонального ринку. Утім, варто відзначити позитивну динаміку в 

зростанні рівня продажів вітчизняних товарів у торговельних мережах, зокрема 

на початку 2017 р. значення обласного показника перевищувало середньо-

державне значення (55,8 %). Цьому сприяла низка об’єктивних передумов, а 

саме ускладнення зовнішньоторговельних відносин з Російською Федерацією, 

на ринку якої реалізовувалася основна маса експортованих товарів, відсутність 

можливостей належного транспортування товарів до інших країн Митного 

союзу, що в підсумку змусило вітчизняних товаровиробників активно 

переорієнтовуватися на внутрішньорегіональний ринок. 

Попри це, у низці регіонів України (Тернопільській, Запорізькій, 

Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях) сформувалася 

збалансована структура внутрішнього ринку та суспільного відтворення, за якої 

зрівноважено обсяги виробництва та споживання вітчизняної продукції. Так, 

частка продажу товарів, виготовлених вітчизняними підприємствами, у 

структурі обороту роздрібної торгівлі в регіонах є вищою за середнє значення в 

державі, а її зростання відповідає темпам розвитку національної економіки. 

Здавалося б, за такою моделлю, враховуючи нинішній стан національної 

економіки, перспективно розвиватися високоімпортозалежним регіонам нашої 

держави. Утім, такий стан зумовлений низкою макроекономічних чинників, 

зокрема їх територіальне розміщення дозволяє бути віддаленими від головних 

джерел надходження імпорту, повільний розвиток ринкової інфраструктури 

перешкоджає активному насиченню внутрішньорегіонального ринку 

імпортними товарами, низька купівельна спроможність населення дестимулює 

імпортерів інтенсивно вести бізнес-діяльність, висока частка сільського 

господарства та переробних галузей з коротким технологічним циклом в 

економіці регіонів дозволяє забезпечувати базові потреби місцевого населення. 

Попри певні переваги, регіони незабаром будуть нездатні утримувати 

відповідний збалансований стан, адже необхідність техніко-технологічного чи 

інноваційного розвитку та одночасна неготовність його забезпечувати 

призведуть до імпортонасичення внутрішнього ринку. 
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Висока частка споживання вітчизняної продукції притаманна групі 

регіонів (Черкаській, Сумській, Житомирській, Івано-Франківській, 

Чернігівській, Чернівецькій областям), внутрішній ринок яких територіально 

близький для імпорту. Так, значення показника перевищувало 71,0 % і за весь 

аналізований період постійно було вищим за середньодержавне. З одного боку, 

така низька імпортозалежність регіонів дозволяє стверджувати про достатню 

захищеність їхнього внутрішнього ринку, а з іншого – малу його привабливість 

для імпортерів. Стосовно останнього, це сьогодні яскраво засвідчують повільне 

відновлення в регіонах докризових обсягів роздрібного продажу товарів, 

прискорене зниження купівельної спроможності місцевого населення (у цінах 

валютного еквівалента), відсутність у належній кількості розгалужених 

просторово-видових торговельних мереж. Варто виділити й інші тенденції, що 

підтверджують відповідні припущення, зокрема економіка регіонів: 

1) індустріально не готова використовувати високотехнологічну імпортну 

продукцію через малу розвиненість виробничо-господарської інфраструктури; 

2) не володіє достатнім обсягом капітальних активів, які б стимулювали 

інвестиційний попит на високоякісну та інноваційну продукцію іноземних 

виробників; 3) має слаборозвинений транспортно-логістичний сектор, що не 

спрможний високоякісно забезпечити перевезення імпортних товарів у 

торговельні об’єкти після проходження всіх митних процедур.  

На відміну від перелічених регіонів, Кіровоградська та Херсонська 

області здатні стабільно підтримувати високий рівень продажу вітчизняної 

продукції та забезпечувати його зростання на внутрішньому ринку. Так, у 

Кіровоградській області середнє значення показника за весь аналізований 

період сягнуло майже 80,0 %, що є вищим результатом у державі, за окремими 

роками спостерігалася така ж тенденція (на початок 2016 р. частка продажу 

вітчизняних товарів в обороті роздрібної торгівлі в регіоні становила 70,1 % і 

перевищила середньодержавне значення на майже 15,0 в.п.). Утім, такі 

тенденції в регіонах не зумовлені інноваційно-технологічним прогресом 

промислово-виробничого комплексу, істотним покращанням якісних 
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характеристик виробленої продукції, запровадженням раціональних підходів до 

розподілу інвестицій (особливо бюджетного походження), розвитком і 

підвищенням ефективності інструментів й засобів грошового обміну 

вітчизняних товарів, покращанням структури джерел їх придбання. Поясненням 

такого стану імпортозалежності є інтенсивний розвиток агропромислового 

потенціалу регіонів, що дозволяє системно витісняти імпортні товари у 

відповідних сегментах продовольства. Зокрема, на початку 2016 р. в регіонах 

частка продажу вітчизняних продовольчих товарів перевищила 90,0 %. 

Високому рівню захищеності внутрішнього ринку посприяв і недостатній 

розвиток комерційно-посередницької інфраструктури (торговельно-промислових 

палат, дистриб’юторських і дилерських агенцій, брокерських організацій, 

торгових (аукціонних) домів) та принципово нових підходів до встановлення 

комерційно-господарських зв’язків, а особливо з іноземними виробниками та 

їхніми торговими представниками. 

Відповідно до виявлених особливостей стану імпортозалежності та 

тенденцій їх розвитку за регіонами держави слід впроваджувати й селективний 

підхід як до стратегічного планування, так і реалізації регіональної політики 

імпортозаміщення (табл. 5.2). 

В умовах критичної імпортозалежності органам регіональної влади в 

регіонах із найвищим рівнем внутрішнього споживання імпортних товарів 

(Львівська, Волинська, Закарпатська, Одеська, Київська області та м. Київ) 

варто дотримуватися стратегії агресивної протидії споживчому імпорту й 

намагатися активно стимулювати насичення внутрішнього ринку товарами 

місцевого виробництва. Так, одним з інструментів такого стратегічного 

управління слід розглядати активну маркетингово-промоційну підтримку 

позицій місцевого виробництва. Це передбачає створення та розбудову мережі 

інформаційно-комунікаційних центрів в Україні, які налагоджуватимуть і 

підтримуватимуть постійний контакт зі споживачами, допомагатимуть у виборі 

покупок, підвищуватимуть інформованість про ринкові тенденції та 

виконуватимуть інші сервісні роботи на користь товарів місцевих виробників. 
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Таблиця 5.2 

Стратегічні підходи та інструменти реалізації політики імпортозаміщення 

в регіонах України* (авторська розробка) 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Г
р
у
п
и

 

Характеристики груп 

регіонів 
Стратегічні засоби Інструменти державної регіональної політики 

1 

Регіони з найвищим 

рівнем імпортної 

залежності та негативною 

динамікою його 

посилення 

Стратегія агресивної 

протидії споживчому 

імпорту та насичення 

внутрішнього ринку 

товарами місцевого 

виробництва 

 активна маркетингово-промоційна підтримка 

позицій місцевого виробництва; 

 підтримка створення й розвитку локальних 

інтегрованих систем із виробництва споживчих 

товарів з високим рівнем доданої вартості; 

 стимулювання розвитку торговельних площ зі 

спеціалізацією на продукції місцевого й 

вітчизняного виробництва; 

 створення сприятливого середовища розвитку 

малих суб’єктів підприємництва зі 

спеціалізацією на виробництві та збуті споживчих 

товарів кінцевого призначення 

2 

Високий рівень розвитку 

експортного потенціалу та 

незорієнтованість 

продукції на внутрішнє 

споживання 

Стратегія послідовної 

диверсифікації 

виробництва з 

експортоорієнтованого 

сектору на внутрішньо-

регіональний ринок 

 розвиток співробітництва великих 

виробничих «гігантів» з малими інноваційними 

фірмами; 

 створення промислових зон, техніко-

впроваджувальних майданчиків зі освоєння 

виробництва малогабаритної продукції для 

кінцевого споживача; 

 розвиток споживчого кредитування і його 

ув’язка з програмами підвищення споживчого 

попиту на вітчизняні непродовольчі товари 

інвестиційного призначення 

3 

Збалансована структура 

внутрішнього ринку та 

фаз сфер суспільного 

відтворення 

Стратегія активізації 
міжрегіонального 

співробітництва для 
проникнення 

вітчизняних товарів з 
регіонів-лідерів за 

обсягами виробництва 
споживчих товарів 

 реалізація інвестиційно-інноваційних проектів 

міжрегіональної міжгалузевої співпраці; 

 реалізація проектів з розширення торгових 

площ для продажу вітчизняних товарів місцевого 

виробництва та регіонів-лідерів; 

 реалізація спільних маркетингово-

виставкових програм з регіонами з розвиненим 

виробничим потенціалом 

4 

Близька доступність 

внутрішнього ринку для 

імпортних товарів 

(послуг), недостатні темпи 

індустріалізації, малі 

обсяги капітальних 

активів 

Стратегія фокусування 

та концентрованого 

зростання 

 спеціалізація на розвитку видів економічної 

діяльності та місцевого виробництва товарів з 

високим конкурентним потенціалом за рахунок: 

- формування бюджетних і позабюджетних 

інвестиційних фондів; 

- надання доступної фінансово-кредитної 

підтримки; 

- впровадження інновацій та результатів 

НДДКР; 

- удосконалення інститутів дозвільної та 

ліцензійної систем 

5 

Розвинутий 
агропромисловий 

потенціал, що дозволяє 
системно витісняти 
імпортні товари у 

відповідних сегментах 
продовольства; низький 

рівень розвитку 
торговельних мереж та 
висока захищеність 
внутрішнього ринку  

Стратегія збереження 

високих темпів 

розвитку внутрішнього 

виробництва та 

імпортозаміщення 

 розвиток коопераційних зв’язків та 

мережевого співробітництва у нарощуванні та 

створенні замкнутих циклів виробництва 

високоякісної продукції; 

 створення регіональних суб’єктів 

інфраструктурної підтримки, що здатні 

обслуговувати інвестиційні та техніко-технологічні 

потреби виробничого комплексу 
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Вищих результатів можна досягнути через трансляцію у регіональних 

ЗМІ теле- та радіопередач, окремих рекламних роликів про товари місцевого 

виробництва. Очевидно, що все це вимагає фінансово-ресурсної підтримки з 

боку органів влади, які можуть на такі цілі скеровувати частину податкових 

надходжень від реклами імпортних товарів (послуг). 

Важливе значення для зміцнення конкурентоспроможності місцевого 

виробництва має державна підтримка створення й розвитку локальних 

інтегрованих систем із замкнутими технологічними циклами виготовлення 

товарів кінцевого споживання. За рахунок цього господарські комплекси 

регіонів України вдасться наситити інноваційними інфраструктурними 

об’єктами, що сприятимуть розвитку потенційно прибуткових, наукомістких і 

високотехнологічних виробництв. Тут від органів місцевої влади вимагається 

реалізувати такі управління рішення: спростити процедури оформлення прав та 

організації процесів виробництва і збуту високотехнологічної продукції; 

удосконалити інституційну інфраструктуру для покращання якості розроблення 

та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів регіонального значення; 

формувати державні замовлення з розрахунком на конкурентні переваги 

продукції місцевого виробництва; гарантувати певні обсяги бюджетного 

фінансування (субсидування) місцевим виробникам при формуванні та 

впровадженні інноваційних виробничих циклів та продуктів. 

Відмінною ознакою регіонів з високою імпортозалежністю є активний 

розвиток на їхніх територіях великогабаритних торговельно-розважальних 

центрів і мереж. Утім, місцеві та вітчизняні виробники продукції не мають 

достатнього доступу до таких торговельних об’єктів через виключний розвиток 

їхніми власниками партнерських відносин з іноземними товаровиробниками. 

Непоодинокими є випадки, коли задля розміщення товарів на полицях у 

крупних роздрібних торговельних мережах вітчизняним товаровиробникам 

необхідно неофіційно здійснювати відповідну плату. За таких обставин органам 

державної влади необхідно передбачити умови, що дозволять розширити 

місткість внутрішнього регіонального ринку для товарів місцевого та 
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вітчизняного виробництва. Зокрема, актуально в рамках реалізації державної 

регіональної політики імпортозаміщення стимулювати розбудову оптово-

роздрібної торговельної мережі, що спеціалізуватиметься на продажу лише 

товарів місцевого чи вітчизняного виробництва, а також інших об’єктів 

інфраструктури внутрішнього товарного ринку (заготівельних складів, 

вантажно-розвантажувальних й таропакувальних пунктів), які прискорювати-

муть просування товарів, виготовлених на території нашої країни. 

Також зменшити рівень імпортозалежності в цих регіонах України 

дозволяє активна політика органів центральної та місцевої влади щодо 

створення сприятливого середовища розвитку малих суб’єктів підприємництва 

(МСП) зі спеціалізацією на виробництві та збуті споживчих товарів кінцевого 

призначення. Дійсно, МСП можуть перебрати низку функцій у забезпеченні 

стабільності та захищеності внутрішнього товарного ринку. Їх маневреність і 

гнучкість в управлінні та організації виробництва, здатність швидко 

пристосовуватися до кон’юнктури ринку, незначні ресурсні потреби на перших 

етапах створення дозволяють оперативно розпочинати безперебійне 

виробництво продукції, ефективно займатися дослідженнями та розробками, 

результативно впроваджувати інновації. Про ефективність використання такого 

потенціалу МСП можна стверджувати, якщо в регіоні органами влади будуть 

сформовані основні передумови для їх інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Так, у державній регіональній політиці імпортозаміщення варто передбачити 

надання МСП: пріоритетного права щодо доступу до державних замовлень (не 

менше ніж 25,0 % від загального обсягу); місцевих бюджетних гарантій під 

залучення коштів з інвестиційних фондів; охорони інтелектуальної власності та 

їхнім залученим партнерам; організаційної та інформаційно-консультаційної 

підтримки щодо трансферу та залучення знань і прогресивних технологій.  

У процесі реалізації державної політики імпортозаміщення в регіонах з 

високим рівнем експортоорієнтації доцільно стратегічно послідовно 

диверсифікувати виробництво з експортоорієнтованого сектору на 

внутрішньорегіональний ринок. Зокрема, це можна забезпечити через розвиток 
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співробітництва великих виробничих «гігантів» з малими інноваційними 

фірмами. Відомо, що малі підприємства в ході реалізації масштабних 

інвестиційно-інноваційних проектів в окремих сферах мають вищі конкурентні 

позиції, ніж набагато більші за них суб’єкти господарювання, зокрема щодо 

виготовлення в малій кількості окремих партій товарів, використання у 

невеликому обсязі сировинних ресурсів, оперативного налагодження коротких 

виробничих циклів, організації науково-дослідних робіт з вузькою 

спеціалізацією тощо.  

Якщо у добувній та окремих галузях важкої промисловості 

імпортозалежність регіонів держави з високим рівнем експортоорієнтації є 

незначною, то у переробній галузі досягла максимально критичного рівня. 

Насамперед, це пов’язано зі структурою експорту, де переважає габаритна 

машинобудівна та металообробна продукція, продукція нафтохімічної 

промисловості. Отже, у державній регіональній політиці імпортозаміщення 

доцільно передбачити заходи, що дадуть змогу створити на території східних 

областей промислові зони, техніко-впроваджувальні майданчики зі створення і 

виробництва малогабаритної продукції для кінцевого споживача (промислової 

продукції). Особливістю таких виробничо-технологічних структур стане 

максимальне фінансово-інвестиційне та матеріально-технічне сприяння 

інноваційній діяльності. Тут від органів місцевої виконавчої влади 

вимагатиметься забезпечити високий рівень доступності фінансово-

інвестиційних ресурсів, сприяти зниженню інвестиційно-інноваційних ризиків, 

стимулювати іноземне інвестування (зокрема передачу продукції так званого 

виправданого імпорту), запроваджувати альтернативні схеми фінансово-

кредитного забезпечення, розвивати науково-виробничі зв’язки з провідними 

компаніями внутрішнього та міжнародного визнання.  

Регіонам зі збалансованою структурою внутрішнього ринку доцільно в 

стратегічному контексті активізувати міжрегіональне співробітництво для 

проникнення вітчизняних товарів з регіонів-лідерів за обсягами виробництва 

споживчих товарів. Такий напрям реалізації політики імпортозаміщення має 
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достатню кількість переваг, зокрема: не вимагає значних інвестиційних 

ресурсів, а, навпаки, дозволяє зменшити потребу в реалізації капіталомістких 

проектів з виробництва нової та інноваційної продукції; дозволяє оперативно 

насичувати внутрішньорегіональний ринок вітчизняними товарами в 

достатньому обсязі для задоволення споживчих потреб місцевого населення; 

підвищує якість моніторингу та прогнозування тенденцій споживчого ринку 

через зменшення впливу зовнішніх чинників. 

Одним з інструментів імплементації відповідного стратегічного підходу 

варто розглядати реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів 

міжрегіональної міжгалузевої співпраці в Україні. Важливо, що такий формат 

співробітництва дає змогу органам виконавчої влади досягнути низки 

стратегічних цілей, зокрема: сформувати у необхідному масштабі регіональну 

інфраструктуру (виробничо-технологічні та фінансові структури, об’єкти 

інформаційної системи, центри експертизи, стандартизації та сертифікації) для 

виробництва імпортозамінної продукції; забезпечити прийнятний рівень 

капіталізації регіональних і галузевих програм стратегічного економічного 

розвитку, в яких чітко передбачаються обсяги фінансування інвестиційно-

інноваційної діяльності виробників місцевої та вітчизняної продукції; 

пришвидшити техніко-технологічний розвиток, забезпечити регіональних 

суб’єктів реального сектору економіки якісними й доступними вітчизняними 

сировинними ресурсами, а сфери обігу – споживчими товарами. 

Для збільшення обсягів продажу вітчизняних товарів місцевого 

виробництва у регіонах зі збалансованою структурою внутрішнього ринку 

варто передбачити розроблення та реалізацію проектів з розширення 

відповідних торгових площ. У межах таких проектів підтримка органів 

регіональної влади полягатиме у наданні: земельних ділянок під будівництво 

торговельних об’єктів чи приміщень (площ) на пільгових умовах, де в 

асортименті частка товарів (особливо непродовольчих), виготовлених 

вітчизняними виробниками, буде переважаючою (принаймні не нижчою від 

загальнодержавного значення); фінансово-інвестиційної допомоги (пільг в 
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оподаткуванні прибутків, відтермінування бюджетних платежів, безвідсоткових 

кредитів, запоруки перед кредитними установами) підприємствам у разі 

відкриття нових магазинів з асортиментом товарів лише вітчизняного 

виробництва; організаційно-управлінської й технічної допомоги під час 

проектування та оформлення прав на торгові будівлі, що спеціалізуватимуться на 

продажу вітчизняної продукції; державних грантів чи субсидій для відкриття 

магазинів на сільських та менш економічно розвинених територіях, в 

асортиментній структурі яких переважатимуть товари вітчизняного 

виробництва. 

Значна кількість областей України через малоефективне використання 

наявного ресурсного потенціалу та нарощування інноваційно-технологічного 

відставання наразі не спроможна зменшити високий рівень імпортозалежності. 

Таким регіонам доцільно під час реалізації політики імпортозаміщення обрати 

стратегію фокусування та концентрованого зростання. Відповідний 

стратегічний підхід дозволяє звузити масштаби імпортозалежності на 

внутрішньорегіональному ринку, з вищою інтенсивністю розвинути базові для 

регіонів види економічної діяльності, покращити відтворювальну структуру 

розподілу факторів виробництва. Для його реалізації дії органів виконавчої 

влади повинні бути спрямовані на розвиток видів економічної діяльності та 

місцевого виробництва товарів з високим конкурентним потенціалом за 

рахунок:  

- формування бюджетних і позабюджетних інвестиційних фондів, які 

лобіюватимуть інтереси місцевих виробників при реалізації бюджетних 

програм інвестиційного розвитку, займатимуться пошуком перспективних 

проектів та джерел їх фінансування, надаватимуть організаційно-економічному 

та інституційно-правову допомогу суб’єктам бізнесу в організації інвестиційно-

інноваційної діяльності на території регіону; 

- надання доступної фінансово-кредитної підтримки, що полягає у 

спрощенні механізмів мікрокредитування бізнесу, зростанні масштабів 
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бюджетного фінансово-кредитного сприяння, підвищенні насиченості 

локального бізнес-середовища кредитно-гарантійними установами; 

- впровадження інновацій та результатів НДДКР, що передбачає 

розбудову інноваційної інфраструктури (технологічних платформ, інженерно-

інноваційних систем, проектно-консультаційних інжинірингових центрів, 

бізнес-інкубаторів), розвиток співробітництва суб’єктів реального сектору 

економіки та науково-дослідних і освітньо-професійних організацій, венчурних 

та інноваційних структур, створення локальних вертикально інтегрованих 

науково-виробничих підприємницьких систем замкнутого циклу; 

- удосконалення інститутів дозвільної та ліцензійної систем, що 

забезпечується спрощенням дозвільно-погоджувальних процедур і зменшення 

термінів погодження документів дозвільного характеру, скороченням у системі 

місцевого самоврядування кількості регуляторних і контрольних органів у 

результаті їх злиття або ліквідації, створенням єдиних дозвільних центрів зі 

спеціалізацією на дозволи високої складності. 

Як уже зазначалося, в Україні в декількох областях (Кіровоградська та 

Херсонська) було забезпечено вищий рівень захисту внутрішнього споживчого 

ринку від надмірного імпорту. За такого стану у вказаних областях варто 

стратегічно орієнтуватися на збереження високих темпів розвитку 

внутрішнього виробництва та імпортозаміщення. Це можливо досягнути 

завдяки розвитку коопераційних зв’язків та мережевого співробітництва у 

нарощуванні та створенні замкнутих циклів виробництва високоякісної 

продукції. Попередньо варто створити необхідні інституційні передумови для 

розвитку таких відносин, а саме: розбудувати інформаційно-комунікаційну та 

консалтингову інфраструктуру співробітництва; сформувати систему 

постійного моніторингу зміни тенденцій на внутрішньому ринку; удосконалити 

систему стандартів і систем якості та інноваційності продукції; запровадити 

принцип державно-приватного партнерства, насамперед в інвестиційній та 

інноваційній сферах; розвинути інститут державного гарантування інвестицій; 
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підвищити дієвість інституцій особливих режимів економічної діяльності 

(бізнес-інкубаторів, технопарків, інжинірингових центрів тощо). 

Реалізація органами влади визначених стратегічних підходів та 

інструментів дозволить активізувати процеси якісного розвитку внутрішнього 

ринку і позитивно вплинути на зниження рівня імпортозалежності. Водночас 

успішне планування та реалізація ефективної державної політики 

імпортозаміщення України мають опиратися й на галузеві особливості. 

Обґрунтування перспективних напрямів її галузевої спеціалізації є предметом 

наступного пункту дослідження. 

За результатами проведених досліджень ідентифіковано перспективні 

напрями, інструменти та засоби державної політики імпортозаміщення з 

урахуванням і на основі галузевої спеціалізації національного господарства 

України, які згруповані у табл. К.2 дод. К. Досягнення цих завдань переважно 

сприятиме й забезпеченню національних економічних інтересів України як 

основи економічної безпеки держави.  

Так, Україна володіє потужним природно-ресурсним потенціалом для 

розвитку сільського господарства, що створює можливості забезпечення 

продовольчої безпеки та значного зниження рівня імпортозалежності. Попри 

це, за рівнем економічної ефективності використання сільськогосподарських 

земель наша держава поступається провідним країнам світу. Зокрема, 

застосовуються застарілі технологічні операції вирощування сільгоспкультур, 

повільно оновлюється матеріально-технічна база, порушується структура 

посівних площ через високий рівень рентабельності вирощування окремих 

сільгоспкультур (зокрема, рентабельність вирощування насіння соняшнику 

перевищує 50,0 %, ріпаку – 36,0 %, сої – 28,0 %), недостатньо вносяться 

органічні та мінеральні добрива (рівень дефіциту поживних речовин у ґрунтах 

перевищує 80,0 %), відсутнє сприятливе інституціональне середовище тощо. 

Вітчизняним підприємствам, що займаються рослинництвом, варто 

переглянути пріоритети щодо вирощування сільгоспкультур та відновити 

виробництво овоче-баштанної та кормової продукції, плодів і ягід, окремих 



366 

 

видів зернової та зернобобової продукції (гречки, рису, жита, ячменю, квасолі), 

олійної продукції (сої, кунжуту, льону, гірчиці), продукції садівництва. 

Відповідно у державній політиці імпортозаміщення варто передбачити низку 

заходів стимулюючого, забезпечувального та рекомендаційного характеру, 

зокрема щодо: забезпечення бюджетної та фінансово-кредитної підтримки 

розвитку рослинництва (субсидування та компенсації доплат на виробництво 

рослинницької продукції, здешевлення страхових платежів, спрощення умов 

одержання пільгових кредитних ресурсів, особливо середнім та малим 

сільгоспвиробникам); формування оптимальної структури посівних площ 

сільгоспкультур (збільшення частки площ посівів кормових культур (принаймні 

до рівня 2000 р. – 24,0 %), внормування згідно з науковими рекомендаціями 

посівних площ технічних культур (до прикладу, частка посівних площ 

соняшнику перевищує нормативне значення на понад 10,0 %)); освоєння 

сільськогосподарських угідь та вирощування рослинних культур, їх переробка 

та виготовлення продукції з високою часткою доданої вартості; активізації 

селекційної роботи (виробництва добазового та базового насіння рослинних 

культур, своєчасне проведення сортооновлення та сортозаміни) для виведення 

якісного рослинно-садивного матеріалу, імпорт якого на сьогодні за окремими 

культурами перевищує 70,0 %; розвитку інфраструктури зберігання та 

реалізації плодовоовочевої продукції (заготівельних пунктів, овочесховищ, 

логістичних центрів), що дозволило б забезпечити рівномірне постачання на 

внутрішній ринок продукції впродовж цілого року, незалежно від сезонного 

вирощування овочів; підтримки виробництва стратегічно важливих для 

забезпечення продовольчої безпеки держави агрокультур (пшениці, цукрового 

буряку, гречки, рису), зокрема завдяки здійсненню інтервенційних операцій.  

Через негативні тенденції у тваринництві (скорочення поголів’я великої 

рогатої худоби (ВРХ) за останні десять років на 80,0 %, свиней – на 71,0 %, 

овець та кіз – на 78,0 %, зменшення кількості рибних господарств на 64,0 %, 

погіршення виробничих потужностей)  на внутрішньому продовольчому ринку 

збільшилася присутність імпорту м’яса та субпродуктів, риби та ракоподібних, 
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молочних продуктів, консервної продукції [118]. Задля відновлення позицій та 

становлення конкурентоспроможного вітчизняного виробництва тваринної 

продукції органам державної системи влади необхідно: забезпечити розробку 

та реалізацію інвестиційних проектів, що стосуватимуться створення 

(відновлення) та розвитку діяльності великотоварних тваринницьких 

комплексів із замкнутим циклом виробництва; сприяти технологічному і 

технічному переоснащенню фермерських господарств на рівні вимог ЄС 

(впровадженню молокопроводів, резервуарів-охолоджувачів, багатокомпо-

нентних кормосумішок, технології безприв’язного утримання ВРХ тощо) за 

допомогою фінансового лізингу, пільгового кредитування, часткового 

відшкодування вартості; стимулювати залучення інноваційних продуктів і 

технологій у виробництво продукції тваринництва, надавати консультативно-

дорадчу та практичну допомогу у впровадженні результатів НДДКР, 

розробляючи та впроваджуючи відповідні пілотні програми; впровадити 

раціональні системи заготівлі та зберігання кормів економічно стимулюючи 

розвиток продуктивної кормової бази скотарства, створення культурних 

пасовищ і сіножатей, відновлення насінництва кормових культур (багаторічних 

злакових і бобових трав, озимої вики тощо); поширити системи селекційно-

племінної роботи у фермерських та особистих господарствах населення, що 

передбачатиме стимулювання розвитку племінних (генетичних) ресурсів та 

створення відповідних інформаційно-автоматизованих баз даних; стимулювати 

створення особистими селянськими господарствами мережі молочарських 

збутових кооперативів, при цьому вдосконалити системи оподаткування, 

відшкодування частини понесених витрат кооперативів з урахуванням 

практики та законодавства економічно розвинених країн. 

Визначальне значення в розвитку та забезпеченні паливно-енергетичної 

незалежності економіки має добувна промисловість. В Україні галузь 

забезпечує до 25,0 % ВВП, зосереджує 48,0 % промислового потенціалу 

держави та близько 20,0 % трудових ресурсів промисловості, а на 

міжнародному рівні забезпечує 18,0 % загального видобутку у світі каоліну, 
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9,0 % – марганцевої руди, 5,0 % – залізної руди, 4,0 % – титану, 2,0 % – 

кам’яного вугілля. Однак темпи та обсяги відтворення власної мінерально-

сировинної бази на сьогодні не відповідають внутрішнім потребам держави 

(зокрема забезпечується до 10,0 % потреби у вуглеводнях, 20,0 % – нафти). 

Крім того, ситуація істотно погіршилася з окупацією частини території країни 

терористичними угрупованнями, внаслідок чого втрачено понад 80,0 % 

видобутку кам’яного вугілля [118; 130; 437]. 

Попри наявні родовища, розвідані запаси, переважна більшість видів 

мінеральної сировини в Україні за техніко-економічними розрахунками є не 

конкурентоспроможною порівняно з імпортом та не може рентабельно 

перероблятися на вітчизняних підприємствах. Це призвело до того, що 

збільшується імпортна залежність, окрім традиційних мінеральних ресурсів 

(газу, нафти, вугілля, деяких кольорових та рідкісних металів), ще й на ті види 

вуглеводнів, які дотепер наша держава експортувала (сірки, штукатурних 

матеріалів, вапна та цементу, квартитів). Відповідно органам державної влади 

необхідно провести низку інституціональних та структурних реформ у галузі. 

Тут головний акцент повинен робитися на: стимулюванні надрокористувачів та 

інвесторів до розробки, розвитку, використання вітчизняних родовищ і ділянок 

надр; впорядкуванні сфери ліцензування видобутку корисних копалин; 

зниженні рівня оподаткування операцій з імпорту високих технологій та 

постачання сучасного обладнання для ведення геологорозвіду-вальних і 

видобувних робіт; підтримці пілотних галузевих проектів і програм, розвитку 

вітчизняної мінерально-сировинної бази; підвищенні прозорості тендерних 

процедур надання дозволів на користування надрами.  

Відомо, що забезпечення потреби кожного члена суспільства в 

продовольстві належної якості гарантується харчовою промисловістю. Зокрема, 

в Україні частка галузі в структурі виробництва предметів споживання досягає 

51,0 %, у загальному обсязі агропромислової продукції – 32,0 %. Утім, це не дає 

змоги сформувати достатній рівень імпортозаміщення на внутрішньому 

споживчому ринку готових харчових продуктів – частка імпортної харчової 
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продукції в загальному обсязі внутрішнього споживання складає майже 20,0 %. 

Зокрема, у національній економіці не вдається налагодити виробництва 

плодово-ягідної продукції (у 2016 р. частка продажу імпорту через торгову 

мережу склала 59,0 %), харчових тваринних жирів (44,0 %), харчових 

морепродуктів (32,0 %), макаронних виробів (23,0 %), молочної продукції 

(12,0 %) [118]. Попри це, розвиток харчової промисловості в контексті 

реалізації державної політики імпортозаміщення повинен базуватися на 

збільшенні обсягів експортоорієнтованого виробництва таких товарів, як цукор, 

олія, солодощі, сало, мед, томатні пасти та кетчупи, натуральні соки. 

Протягом останнього десятиліття триває системна криза в легкій 

промисловості, яка не дозволяє належним чином ефективно використовувати 

виробничий потенціал та наситити внутрішній ринок якісними й доступними 

вітчизняними товарами. Так, у 2016 р. частка імпорту в роздрібному 

товарообороті за більшістю товарних груп галузі перевищила всі допустимі 

норми й досягла критичного рівня: одягу зі шкіри та хутра – 97,2 %, взуття – 

97,1 %, трикотажу – 96,2 %, головних уборів – 96,0 %, одягу та білизни з тканин 

– 94,7 % [118]. Такій ситуації сприяло багато чинників, зокрема різке 

скорочення сировинної бази, використання технологічно застарілого 

обладнання, нестача кваліфікованої робочої сили тощо. За таких обставин в 

процесі реалізації державної політики імпортозаміщення необхідно вирішити 

завдання щодо: розвитку внутрішньої сировинної бази за рахунок поглибленої 

переробки льону, вовни, шкірсировини та налагодження виробництва віскозних 

і поліефірних ниток та волокон; скорочення й відмови підприємств галузі від 

давальницьких схем сировинного забезпечення виробництва, які на сьогодні 

звужують використання виробничих потужностей і дестимулюють інноваційну 

діяльність; впровадження нових технологій виробництва продукції. 

Попри призупинення падіння національної економіки, більшість секторів 

паливно-енергетичного комплексу перебуває у стані стагнації. Зокрема, це 

стосується виробництва продуктів нафтоперероблення, яке відбувається в 

умовах виснаження більшості нафтогазових родовищ, погіршення структури 
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запасів, скорочення пошуково-розвідувальних робіт, недостатнього 

інвестування капіталу в реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння 

нафтопереробних підприємств, недостатньої прозорості видобувної галузі, 

відсутності органів ринкового нагляду й контролю та повної зруйнованості 

державної системи контролю якості та безпечності нафтопродуктів. Так, 

упродовж 2000-2017 рр. завантаженість транзитних потужностей нафтотранс-

портної системи України знизилася на 59,2 % і у 2017 р. склала 24,7 %, що 

нижче граничного для економічної безпеки значення на 25,3 %. Усе це 

призвело до того, що внутрішній ринок нафтопродуктів критично наповнений 

імпортною продукцією: у 2016 р. співвідношення імпорту та власного 

виробництва дизельного палива склало 88:12, скрапленого нафтового газу – 

72:28, автомобільного бензину – 65:35 [118]. Оскільки нафтопродукти є 

інфраструктурними товарами, а їх імпорт переважно російського походження 

(частка нафтопродуктів, вироблених у Російській Федерації чи з російської 

сировини, у структурі імпорту перевищує 80,0 %), від органів виконавчої влади 

вимагається реалізувати низку оперативних заходів, зокрема: запровадити 

систему формування стратегічного запасу нафтопродуктів, розрахованого на 

20-денне споживання за звичайного рівня попиту (не менше ніж 500,0 тис. т); 

забезпечити рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та 

видобуток вуглеводнів; нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт із 

забезпеченням приростів розвіданих запасів над видобутком не менше ніж у 2-3 

рази; стимулювати власний видобуток вуглеводнів, а особливо на невеликих 

родовищах, нових свердловинах, родовищах зі складними умовами розробки; 

прискорити реконструкцію та технічне переоснащення вітчизняних НПЗ, що 

передбачатиме будівництво нових технологічних установок здатних 

забезпечити повноцінний цикл глибокої переробки нафти та виробництво 

високоякісних нафтопродуктів; збільшити завантаженість потужностей 

вітчизняних нафтопереробних заводів (оптимальним згідно з міжнародним 

досвідом вважається рівень не нижче ніж 85,0 %), зокрема через підвищення 

зацікавленості світових нафтових компаній у постачанні нафти в Україну. 
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Характерною ознакою розвитку внутрішнього товарного ринку хімічної 

(нафтохімічної) продукції України є дисбаланс між попитом та пропозицією, 

який утворився в міру відставання темпів виробництва вітчизняної продукції 

кінцевого споживання порівняно з темпами росту платоспроможного 

споживчого та промислового попиту. У результаті останніми роками стійко 

нарощується від’ємне зовнішньоторговельне сальдо (співвідношення імпорту 

та експорту хімічної продукції сягнуло рівня 2,5:1,0), практично у доларовому 

еквіваленті зрівнялися обсяги імпорту та галузевого виробництва, частка 

імпортної сировини в галузевому виробництві (без природного газу як 

технологічної сировини) досягла 75,0 %, частка вітчизняної хімічної продукції 

на внутрішньому товарному не перевищує 30,0 % [118]. Такі обставини 

вимагають від органів виконавчої влади в процесі реалізації державної політики 

імпортозаміщення передбачати: реалізацію галузево значущих інноваційно-

інвестиційних проектів зі створення нових виробництв кінцевої хімічної 

продукції; надання державної підтримки у створенні інтегрованих структур з 

виробництва хімічної продукції з повним технологічним циклом; формування 

конкурентоспроможної мінерально-сировинної бази, зокрема на основі освоєння 

альтернативних, біовідновлювальних і вторинних джерел енергії та сировини; 

здійснення виваженої селективної митно-тарифної та нетарифної політики 

стосовно імпорту обладнання та технологій інвестиційного і інноваційного 

спрямування, сировини та напівсировини, виробництво якої відсутнє в Україні 

або неспроможне забезпечити сировинні потреби галузі (важливо досягнути 

через декілька років рівня не нижче ніж 50,0 % вітчизняної сировини у структурі 

сировинного балансу галузі). У підсумку реалізація таких заходів повинна 

забезпечити прогнозні очікування державних профільних органів влади, 

зокрема підвищення рівня споживання вітчизняної хімічної продукції на 

внутрішньому ринку (продукції основної хімії до 85,0 %, продукції органічного 

синтезу – 70,0 %, неосновної фармацевтичної продукції – 60,0 %), збільшення 

частки хімічної продукції з поглибленою технологічною переробкою в 

галузевому товарному виробництві (до 65,0 %) та товарній структурі 
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експортних поставок (до 70,0 %), покращання співвідношення імпорту та 

експорту хімічної продукції (до 1,2:1,0), досягнення стабільного річного 

приросту товарного виробництва в галузі на рівні не нижче ніж 10,0 % (за 

умови інфляції 7,0-8,0 %). 

Одним із пріоритетних напрямів державної регуляторної політики є 

охорона здоров’я, реалізація якого відбувається через виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і препаратів. Відмітимо, що внутрішній 

фармацевтичний ринок, на відміну від інших сфер товарно-грошових відносин, 

демонструє щорічне зростання (не менше ніж 10,0 % починаючи з 2010 р.). 

Утім, ринок є досить імпортозалежним, зокрема із зареєстрованих лікарських 

засобів не більше ніж 40,0 % є вітчизняного виробництва. При цьому реалізація 

вітчизняної фармацевтичної продукції відбувається в низькому ціновому 

сегменті, що підтверджує її низьку конкурентоспроможність.  

Так, для забезпечення достатньої національної безпеки у фармацевтичній 

промисловості повинно відновитися виробництво низки препаратів, що є 

гостронеобхідними для підтримки достатнього рівня здоров’я суспільства, а 

саме: антибіотиків, саліцилових кислот, вакцин, сироваток, гормональних 

препаратів, медичних діагностичних препаратів, реактивів. Досить 

перспективно, з огляду на постійне погіршення загального рівня здоров’я 

наших громадян, необхідність лікування та реабілітації військових та жителів 

територій, на яких ведуться воєнні дії, налагодити й розвинути виробництво 

спортивно-реабілітаційних лікарських препаратів. Усе це вимагає від органів 

влади надавати фінансово-кредитну підтримку вітчизняним виробникам у 

виготовленні імпортозамінних лікарських засобів, впровадити на 

підприємствах і в організаціях фармацевтичного сектору міжнародні стандарти 

забезпечення якості та безпеки лікарських засобів, мінімізувати регуляторні 

процедури виробництва лікарських імпортозамінних засобів, забезпечити 

належний захист прав інтелектуальної власності на фармацевтичні розробки, 

посилити роль науково-дослідних закладів у проведенні доклінічних 

досліджень і клінічних випробувань лікарських засобів. 



373 

 

Бюджетоутворювальною галуззю в національній економіці є 

металургійна промисловість, продукція якої переважно експортується, що й 

дозволяє забезпечувати постійні валютні надходження. Позитивно, що обсяги 

імпорту металургійної продукції в декілька разів є меншини від експорту (у 

2016 р. коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 4,7) і зовнішньо-

торговельне сальдо залишається додатним. Утім, вітчизняний металургійний 

комплекс дотримується сировинної орієнтації та експортує в основному чорні 

метали (у 2016 р. частка чорних металів в експорті становила 86,4 %), а частка 

кольорової металургії не перевищує 4,0 % [118].  

Нездатність вітчизняних металургів налагодити промислове виробництво 

продукції з високою доданою вартістю (виробів з кольорових металів, 

конструкційної сталі, прокатної продукції) призвела до їх широкого імпорту на 

внутрішній ринок. Так, у внутрішньому споживанні металопродукції частка 

імпорту сталі перевищує 70,0 %, кольорових металів – 50,0 %. Зважаючи на це, 

усунення структурних деформацій у галузі є ключовим пріоритетом у реалізації 

державної політики імпортозаміщення на ринку металопродукції. Це від 

органів виконавчої влади вимагає: забезпечити технічну та технологічну 

модернізацію, розвиток енерго- та ресурсоефективного виробництва 

металопродукції; розвивати внутрішньогалузеві та міжгалузеві коопераційні 

зв’язки; надавати системну державну підтримку галузі та захист вітчизняним 

металургійним виробникам; стимулювати вітчизняних виробників до 

розширення асортименту та покращання якості металопродукції. 

Вирішальну роль у реалізації техніко-технологічних завдань усього 

галузевого комплексу національної економіки відіграє машинобудування. Так, 

продукція машинобудування становить майже 45,0 % загального обсягу 

валового нагромадженого основного капіталу в національній економіці. Однак 

частка інвестиційної продукції вітчизняного виробництва у відповідній структурі 

не перевищує 10,0 %, що підтверджує її низьку інвестиційну привабливість і 

загалом недостатню конкурентоспроможність порівняно з імпортними 

аналогами. На сьогодні галузь забезпечує менше ніж 65,0 % внутрішнього ринку 
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машинобудівної продукції, який характеризується повільним інноваційно-

технологічним розвитком та дедалі більшим відставанням від розвинених країн. 

Відповідно можна припустити існування вищого рівня імпортозалежності галузі 

– понад 50,0 %. Таким чином, у державній політиці імпортозаміщення продукції 

машинобудування необхідно передбачити реалізацію таких інструментів і 

засобів: стимулювання залучення приватних, у т. ч. іноземних, інвестицій для 

створення замкнутих циклів та освоєння серійного виробництва нової 

конкурентоспроможної машинобудівної продукції; поширення практики 

офсетної діяльності задля налагодження власного виробництва імпортних 

аналогів продукції господарського призначення; збільшення обсягів 

держзамовлення та зменшення вартості кредитів на закупівлю вітчизняної 

машинобудівної техніки; інтенсифікація впровадження енерго-, ресурсоощадних 

та екоефективних технологій у виробничі процеси; переорієнтація виробників на 

європейські стандарти якості та корпоративної соціальної відповідальності; 

розвиток кластеризації та елементів інноваційної виробничої інфраструктури. 

Попри значний потенціал України у сфері розроблення і виробництва 

озброєння та військової техніки вітчизняний оборонно-промисловий комплекс 

не в повній мірі задовольняє потреби Збройних Сил, інших військових 

формувань та правоохоронних органів держави. Так, воєнні дії на сході нашої 

держави зумовили активне налагодження підприємствами оборонно-

промислового комплексу імпортної діяльності. Водночас, втрата коопераційних 

зв’язків з Російською Федерацією зумовила пошук інструментів та заходів 

імпортозаміщення технологій виготовлення озброєння та військової техніки, 

відповідних комплектуючих виробів і матеріалів російського виробництва. 

Пріоритетне значення для вітчизняного оборонно-промислового 

комплексу має налагодження власного виробництва бронебійних боєприпасів 

до стрілецької зброї, яке на сьогодні повністю відсутнє після окупації 

російськими військово-терористичними угрупованнями Луганського 

патронного заводу, сучасних систем і засобів радіоелектронної боротьби, 

прицільної стрільби, координатно-навігаційного контролю, нових типів 
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зенітно-ракетних комплексів, броньових матеріалів, багатоцільових 

вертольотів, кораблів, катерів та суден, комплекту бойового екіпірування 

військовослужбовців. Відповідно центральним органам виконавчої влади 

необхідно перебачити проведення корпоратизації та створення науково-

виробничих оборонно-промислових кластерів, створення замкнутих 

технологічних циклів виробництва основної номенклатури видів продукції 

військового призначення, впровадження єдиної відокремленої прозорої системи 

державних закупівель озброєння і військової техніки, нарощення техніко-

технологічного потенціалу виготовлення конкурентоспроможної продукції 

оборонного (цивільного) призначення і подвійного використання. 

На сьогодні Україна є енергозалежною державою, що проявляється у 

невідповідності обсягів видобутку та споживання енергоносіїв. Так, наша 

держава здатна забезпечити власні потреби у природному газі не більше ніж на 

60,0 %, та ще більш негативним явищем є те, що його внутрішня розвідка та 

видобуток щороку зменшуються. Це зумовлено низкою інституціональних 

(недосконалістю законодавства (відсутність єдиних правил) у частині 

регулювання відносин у сфері надрокористування, недостатнім 

диференціюванням рентних платежів залежно від складності видобутку й 

виснаженості родовищ) та структурних (браком інвестицій, сучасних технологій 

та обладнання для проведення пошукових і видобувних робіт, морально та 

матеріально застарілим станом основних засобів газовидобувних підприємств) 

причин. В Україні досі відсутні програми розвитку мінерально-сировинної 

бази, у рамках реалізації яких можна врегулювати проблеми масштабного 

незаконного видобутку газу, налагодити системний моніторинг діяльності 

ліцензіатів і виконання умов ліцензій, покращити стимулювання розроблення 

дрібних, важкодоступних та менш цінних газових родовищ. 

Очевидно, що зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та 

забезпечення енергетичної незалежності України можливе завдяки 

широкомасштабному проведенню геологорозвідувальних робіт та відповідному 

збільшенню обсягів власного видобутку природного газу. Для цього існують 
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усі ресурні передумови. Зокрема, за різними оцінками міжнародних геолого-

розвідувальних організацій Україна посідає третє місце в Європі за обсягами 

запасів вуглеводнів, поступаючись Великій Британії та Норвегії. Таким чином, 

до завдань органів державного регулювання в аналізованій сфері віднесемо: 

зниження природної монополізації та розвиток конкуренції на внутрішньому 

газовому ринку, створення незалежного регулятора ринку; залучення прямих 

іноземних інвестицій у розбудову інфраструктурних об’єктів газорозподільних 

мереж; впровадження новітніх енерго- та ресурсоефективних технологій у 

промислове видобування, переробку та розподілення газу; створення 

віртуально-комунікаційних майданчиків із торгівлі сировинними продуктами 

для виробництва газу; розвиток співпраці та ефективної взаємодії державних 

органів, видобувних підприємств і місцевих громад. 

Окремо варто виділити низьку ефективність державного програмування 

завантаження та оптимізації виробничих потужностей національної 

газотранспортної системи. Так, упродовж 2000-2017 рр. завантаженість 

транзитних потужностей газотранспортної системи знизилась на 15,3 % і у 

2017 р. склала 52,3 % [118]. А це перешкоджає залученню інвестицій у 

газорозподільні мережі, раціональному використанню можливостей підземних 

сховищ газу, підтримці на достатньому рівні функціонального стану системи. 

Відповідно уряду України слід активно проводити консультації та координувати 

дії з європейськими партнерами щодо розвитку інфраструктури передачі та 

збереження газу, налагодження взаємовигідних партнерських взаємозв’язків 

стосовно торгівлі, сталого розвитку й безпеки постачання природного газу, 

концентруватися на заходах, що здатні посилити зацікавленість потенційних 

виробників і транспортерів газу (зокрема незалежних російських газовидобувних 

компаній, які економічно не зацікавлені у втраті українського газового ринку). 

Відомо, що матеріальною основою стійкого економічного зростання та 

зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробництва є безперебійно 

діюча система транспортних комунікацій та зв’язку. Однак недостатні темпи та 

обсяги розбудови інфраструктури, техніко-технологічне відставання, 
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відсутність належного сервісу з боку державних монополій та контролюючих 

органів (служб), неповне виконання державних галузевих програм розвитку у 

сфері транспорту та зв’язку загалом не дозволяють говорити про високу 

конкурентоспроможність України на глобальному ринку транспортного та 

інформаційного обслуговування.  

Більше того, останніми роками інтенсивно зростає імпортна залежність 

сфери транспорту та зв’язку, що підтверджується такими тенденціями: 

скороченням загального співвідношення між експортом та імпортом послуг у 

грошовому вимірі з 7,1:1,0 у 2005 р. до 5,2:1,0 у 2016 р.; зростанням від’ємного 

сальдо в експортно-імпортних відносинах у реалізації транспортних послуг з 

близькими закордонними партнерами (Польщею, Словаччиною, Румунією); 

збільшенням частки імпорту послуг з високою доданою вартістю (у 2016 р. 

частка послуг повітряного транспорту в загальному обсязі імпорту 

транспортних послуг підвищилася до 37,0 %, частка послуг залізничного 

транспорту – 29,0 %); випереджувальним зростанням імпорту над експортом та 

транзитом вантажів (у 2016 р. коефіцієнт випередження становив 1,08); 

негативним приростом обсягу послуг вітчизняних поштових, кур’єрських та 

логістичних операторів у сегменті міжнародних експрес-доставок (упродовж 

останніх років у середньому щороку на 3,4 %) [118]. Посилює 

імпортозалежність внутрішнього ринку транспортних послуг і малоефективне 

використання транзитного потенціалу. Про це свідчить критичне зниження 

частки транзиту у структурі зовнішньоторговельних вантажних перевезень (у 

2016 р. показник досягнув рівня 11,0 %) та досить низький рівень використання 

транзитного потенціалу (володіючи потенціалом у понад 110 млн т транзитних 

перевезень (без трубопроводів), його використання не перевищує 40,0 %) [118]. 

Усе це вимагає від органів державної влади якомога швидше розробити 

стратегію імпортозаміщення, в якій передбачатиметься: реалізація наявного, 

відновлення та розвиток транзитного потенціалу держави; модернізація та 

оновлення об’єктів транспортної та інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури через державно-приватне партнерство та комплексні програми 
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з пільговими умовами фінансування; зміцнення міжнародного співробітництва 

та посилення процесів інтеграції систем транспорту і зв’язку в 

загальноєвропейську та світову мережі; створення конкурентного середовища та 

сприятливого бізнес-клімату на ринках транспортних послуг та послуг зв’язку. 

Досвід низки економічно розвинених держав підтверджує, що розбудова 

конкурентоспроможної інноваційної та імпортонезалежної економіки можлива 

завдяки розвитку й підтримці високотехнологічних галузей, однією з яких є 

галузь інформації та телекомунікації. В Україні основні сектори галузі (видання 

програмного забезпечення, комп’ютерне програмування та консультування, 

інформаційні та телекомунікаційні послуги) забезпечують майже 4,0 % ВВП та 

є найбільш динамічними за темпами зростання реалізації продукції (послуг). 

Попри те, що галузь є експортоорієнтованою (частка ІТ-послуг перевищує 

25,0 % від загального експорту послуг України), вона не спроможна  

налагодити надання багатьох видів інформаційних, комп’ютерних і 

телекомунікаційних послуг й, відповідно, імпортує.  

Варто зазначити, що впродовж 2010-2016 рр. обсяги імпорту послуг у 

сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг зросли майже в 

4,0 рази [118]. Це підтверджується низкою проблем у галузі, таких як 

інституційна неврегульованість ринку, важка доступність фінансово-кредитних 

ресурсів, незадовільний інфраструктурний розвиток, відсутність гарантій 

захисту інтелектуальної власності. Тому їх вирішення повинно бути закладене 

у програмних положеннях державної політики імпортозаміщення, зокрема 

шляхом: системної державної підтримки ІТ-сфери як «локомотива» розвитку та 

забезпечення конкурентоспроможності економіки; формування та розвитку 

інституціонального середовища створення і впровадження інформаційних 

технологій та ІТ-послуг; підвищення рівня доступності виробників 

(постачальників) ІТ-послуг до фінансово-кредитних та бюджетно-грантових 

ресурсів; розвитку інфраструктури ринку ІТ-послуг; формування ефективної 

системи комерціалізації, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
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При цьому дієвість державної політики імпортозаміщення в контексті 

регіонально-галузевих особливостей значною мірою визначається та залежить 

від економічних інтересів підприємств базових видів економічної діяльності, 

рівня сформованості системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

реального сектору економіки, цілісності та послідовності реалізації відповідної 

державної політики, що й визначило предмет наступного підрозділу 

дослідження. 

 

 

5.2 Засоби зміцнення економічної безпеки реального сектору 

економіки як системна передумова протидії ризикам імпортозалежності 

 

Існує комплекс чинників та передумов, які стимулюють або, навпаки, 

стримують динамічний розвиток держави та забезпечення її економічної 

безпеки. Як уже наголошувалося, одним із таких чинників є імпортна 

залежність держави, що проявляється у накопиченні та домінуванні на 

внутрішньому ринку продукції, яка за споживчими та якісними 

характеристиками переважає продукцію, вироблену на її території. У 

національному господарстві виражений вплив імпортозалежності проявляється 

у функціонуванні реального сектору економіки, до завдань суб’єктів якого 

входить виробництво товарів (послуг) кінцевого та проміжного споживання, 

формування валового внутрішнього продукту та національного доходу. 

Утім, в Україні досі не відновлено позиції та не встановлено 

конкурентоспроможного вітчизняного виробництва, про що свідчить, з одного 

боку, низька ефективність використання національної сировинно-ресурсної 

бази та впровадження досягнень передових науково-технологічних розробок, а 

з іншого, – повільна реалізація структурних змін та інституціональних реформ 

у системі державного регулювання імпортозаміщення. Як наслідок, реальний 

сектор економіки не здатний повноцінно виконувати найважливіші функції у 

системі економічної безпеки держави України. Натомість зміцнення 
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економічної безпеки суб’єктів реального сектору економіки є безпосередньою 

умовою забезпечення економічної безпеки держави. 

Більшість припущень щодо політики управління економічною безпекою 

реального сектору економіки виходить із того, що моделювання економічної 

безпеки відбувається за системним, ресурсним або ж функціональним 

підходами. Так, системний підхід передбачає виділення складових економічної 

безпеки, які закладають основи функціонування та розвитку пріоритетних видів 

економічної безпеки держави, в яких виробляються матеріальні (нематеріальні) 

товари (послуги). Так, автори цього підходу [14, с. 50-88; 24, с. 101-159; 208, с. 

251-304; 329, с. 315-352] пропонують розглядати такі складові економічної 

безпеки реального сектору економіки, як технологічна, ресурсна, фінансова, 

соціальна. Перевагами такого підходу є загальноприйнятність і цілісність 

характеристик стану економічної безпеки базових видів економічної діяльності. 

Підхід концентрує увагу на процесах, що визначають основні функціональні 

умови господарської діяльності. Але існує й низка недоліків, зокрема таким 

чином повною мірою не надається характеристика факторам виробництва 

(інвестиційному, правовому, екологічному); недостатньо обґрунтовано 

виділяються одночасно ресурсна та фінансова складові; концентрується увага 

більше на вирішенні соціальних завдань без достатнього врахування інших 

потреб суспільства (зокрема продовольчих), які безпосередньо впливають на 

стан економічної безпеки галузей (легкої, харчової промисловості, АПК). 

Більш широко та комплексно дозволяє надати характеристику 

економічної безпеки реального сектору економіки ресурсний підхід, за якого 

враховується весь набір необхідних для забезпечення стабільності та розвитку 

суб’єктів господарської діяльності матеріальних і нематеріальних ресурсів [178, 

с. 170-201; 190, с. 91-127; 366, с. 244-288]. За такого підходу виокремлюють 

безпеку: капіталу, кадрову, інформації та технології, техніки і обладнання, 

права власності. Варто погодитися з науковцями, що за таким переліком 

ресурсів вдається більш повноцінно надати характеристику сформованості у 

суб’єктів реального сектору економіки можливостей до саморозвитку й 
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прогресу. Але, як і в попередньому підході, існує низка необґрунтованих 

взаємозв’язків, а також потреба уточнення кадрової компоненти безпеки, яку 

варто замінити на інтелектуально-кадрову. 

Водночас, більш прогресивним і об’єктивним є функціональний підхід у 

контексті характеристики стану економічної безпеки реального сектору 

економіки [287, с. 54-107; 292, с. 272-335; 330, с. 121-143; 483, с. 61-87]. Тут 

виокремлюють такі складові, як фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-

технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова. Перевагами 

такого підходу є: усебічне та глибоке дослідження найважливіших факторів, які 

впливають на економічну безпеку; комплексне вивчення основних процесів, у 

рамках яких забезпечується економічна безпека; перспективне визначення сфер 

розподілу і використання ресурсів підприємствами реального сектору 

економіки; достовірний розгляд індикаторів, що відображають рівень 

функціонального забезпечення економічної безпеки. У цьому підході вдало 

враховуються внутрішні та зовнішні аспекти забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів реального сектору економіки. Водночас окремі науковці додають ще 

й зовнішньоекономічну, продуктову, енергетичну, виробничу складові [52, 

с. 201-259; 78, с. 11-38; 492, с. 171-246]. Очевидно, що це дозволяє підвищити 

ступінь охоплення та цінність результатів дослідження. 

У контексті зміцнення економічної безпеки реального сектору економіки 

України варто насамперед визначити перелік базових, зумовлених відносинами 

власності та принципами економічної вигоди, мотивів і стимулів суб’єктів 

господарської діяльності до цілеспрямованих дій з метою задоволення 

індивідуальних динамічних потреб. Йдеться про економічні інтереси, які 

стають як орієнтирами аналізованої державної політики, так і індикаторами 

визначення рівня ефективності. Враховуючи це, на рис. 5.1 наведено сутність 

поняття економічних інтересів та джерела загроз їх реалізації в реальному 

секторі економіки. Водночас, у табл. К.3 (дод. К3) подано широку класифікацію 

економічних інтересів як об’єктів державної політики зміцнення економічної 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки держави. 
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Рис. 5.1. Поняття економічних інтересів та джерела загроз їх реалізації 

суб’єктами реального сектору економіки (авторська розробка) 
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Відповідно економічні інтереси суб’єктів реального сектору економіки 

України варто розглядати як сукупність активів (матеріальних та 

нематеріальних), результатів господарювання, ресурсів, прав, що є об’єктом 

захисту та визначають економічну мотивацію суб’єктів реального сектору 

економіки під час взаємодії зі суб’єктами їх внутрішнього і зовнішнього 

середовищ. Водночас перелік, сфери реалізації, умови вираження економічних 

інтересів підприємств можна виявити, враховуючи міру загроз функціонуванню. 

Відомо, що основні взаємозв’язки суб’єктів господарювання формуються 

з органами державного управління, які регулюють процедури їх реєстрації та 

виходу на ринок, здійснюють нагляд та проводять перевірки господарської 

діяльності, безпосередньо надають права та визначають законодавчі обов’язки. 

Так, у створенні та започаткуванні діяльності економічні інтереси суб’єктів 

реального сектору економіки стосуються здійснення оптимальних витрат 

ресурсів (фінансових, часових, матеріальних), володіння вільним доступом до 

прав діяльності та утвердження високої відкритості процедур отримання 

державної підтримки для формування капіталу, наявності рівних можливостей 

для належної адаптації до ринкового середовища, гарантування високого рівня 

правової захищеності власності та інвестиційного капіталу, сформованості 

інституціонального середовища обслуговування системи інвестиційно-

інноваційної діяльності, наявності достатніх стимулів щодо збільшення обсягів 

інвестиційної діяльності. Водночас такі економічні інтереси підприємств 

базових видів економічної діяльності повинні збігатися зі загальнодержавними. 

Варто зазначити, що пріоритетне значення для національної економіки, 

коли існує гостра потреба у відновленні позицій та конкурентоспроможності 

вітчизняного виробництва, має підвищення інвестиційно-інноваційної 

активності суб’єктів реального сектору економіки. Тут від органів державної 

влади вимагається формування економіко-правового та інституціонального 

середовища, що сприяє покращанню інвестиційного забезпечення та стимулює 

збільшення обсягів інноваційної діяльності суб’єктів реального сектору 

економіки. Зокрема, в економіко-правовій та інституціональній площинах 
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пріоритетами державної політики зміцнення економічної безпеки реального 

сектору економіки слід розглядати створення територіально-галузевих 

державно-приватних фінансово-інвестиційних кластерів (платформ), збільшення 

масштабів інноваційних проектів державно-приватного партнерства, 

формування та розвиток мережі інформаційно-консультаційних маркетингово-

комунікаційних центрів з підготовки та реалізації інвестиційно-інноваційних 

проектів. 

Окрім ресурсної забезпеченості, підприємства повинні володіти вільним 

доступом до прав діяльності. Зокрема, у суб’єктів бізнесу трансакційні витрати 

повинні зводитися до мінімуму під час затвердження установчих 

(засновницьких) документів та відкриття виробничих об’єктів, проходження 

ліцензування та патентування видів господарської діяльності, реєстрації та 

стандартизації (сертифікації, атестації) виробничих і технологічних операцій, 

продукції, отримання інших державних дозволів та погоджень (паспортів, 

декларацій, довідок, експертних висновків). 

Однією із загроз для підприємницької діяльності є надмірний (подвійний) 

державний нагляд (контроль), який часто відбувається без дотримання 

законодавчих норм і правил, а в окремих випадках є засобом недобросовісної 

конкуренції. За таких обставин економічні інтереси суб’єктів реального сектору 

економіки під час та після проходження державних контрольних перевірок 

стосуються збереження фінансово-економічної міцності та техніко-

технологічної цілісності, відсутності негативних змін у режимі, тривалості та 

продуктивності праці персоналу, організації морально-психологічного клімату 

трудового колективу, збереження комерційної таємниці, клієнтської та 

партнерської бази, бізнес-іміджу.  

Вагомий вплив на економічну безпеку підприємств базових видів 

економічної діяльності України має конкурентне середовище, яке в державах з 

розвинутою економікою є справедливим, рівним та не має економічних 

обмежень. Утім, у національній економіці світові стандарти конкурентного 

середовища порушені. Часто органи державного регулювання конкуренції 
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вступають у змову з монопольними об’єднаннями, недобросовісними 

суб’єктами конкуренції, злочинними угрупованнями та відстоюють їх бізнес-

інтереси, незважаючи на встановлені законодавчі норми та правила. У таких 

умовах економічні інтереси вітчизняних суб’єктів господарювання стосуються 

утвердження правової визначеності норм конкурентної поведінки, досягнення 

співмірності державних і приватних бізнес-інтересів, відсутності дискриміна-

ційних проявів або «співпраці» представників влади з конкурентами. 

Окрім органів державного управління, вплив на реалізацію економічних 

інтересів мають інші суб’єкти господарювання, у т. ч. інфраструктури ринку. 

Так, враховуючи сфери взаємозв’язків, економічні інтереси підприємств 

базових видів економічної діяльності варто розділити на інвестиційні 

(досягнення прийнятного рівня та ефективності інвестиційно-інноваційних 

витрат в обсягах діяльності, забезпечення належної капіталізації, розширеного 

відтворення та більш ефективного використання матеріальних, людських і 

фінансових ресурсів), технологічні (досягнення високого рівня техніко-

технологічного оновлення виробничо-ресурсних потужностей), ринкові 

(отримання економічних вигод від проведення ділових розвідок, інформаційно-

аналітичних досліджень із зовнішніми суб’єктами, збереження та нарощування 

стратегічного конкурентного потенціалу), інституційно-правові (гарантування 

права власності, не зазнавати впливу кримінальних угруповань та не ставати 

об’єктом рейдерства і корупції). Тут від органів виконавчої влади вимагається 

забезпечити розвиток базової інфраструктури підтримки господарської 

діяльності підприємств (бізнес-інкубаторів, фінансово-кредитних та страхових 

фондів, центрів консультаційної та методичної підтримки). 

Загрозливий характер економічній безпеці суб’єктів реального сектора 

економіки може мати їх недостатня взаємодія з громадськими та суспільними 

організаціями, іншими ринковими інституціями. Відповідно економічні 

інтереси суб’єктів господарювання у реальному секторі економіки базуються на 

інституційно-організаційних засадах та стосуються збереження й підвищення 

рівня конкурентоспроможності робочої сили, забезпечення доступу до ринку 
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праці та зайнятості, досягнення високого рівня соціальної безпеки трудової 

зайнятості, задоволення споживчих потреб широких верств населення, 

випереджувального задоволення статичних і динамічних потреб споживачів, 

впливу на формування нових їх потреб, посилення участі у громадських 

проектах з недопущення реалізації недоцільних для суспільства корпоративно-

лобістських рішень, покращання системи соціального діалогу, соціально-

економічного становища та передумов розвитку території функціонування, 

участі в проектах міжгалузевого та міжрегіонального співробітництва.  

Відомо, що всі плани та заходи підприємства реалізує персонал. Сфера 

економічної безпеки не виняток. Тому ефективність досягнення стратегічних 

завдань залежить від якості налагодження соціально-трудових та комерційних 

відносин з персоналом. Варто відзначити спільні предмети таких відносин, де 

кожна зі сторін прагне посилити економічну віддачу від досягнення 

оптимального значення, як-от: продуктивність та ефективність праці, 

інтелектуальний капітал, професійно-кваліфікаційний розвиток, соціальна 

відповідальність, соціальний захист, соціальна безпека. Тут важливою є 

підтримка органів державної влади, яка буде спрямована на: 1) забезпечення 

зростання комплексної зайнятості населення через розвиток державно-

приватного та соціального партнерства, регуляторних процедур, бізнес-

проектування; 2) підвищення продуктивності та ефективності праці завдяки 

реалізації практики довірчих відносин та рівного партнерства, колективних 

переговорів, партнерства сторін, нестандартної зайнятості, соціалізації 

інноваційної активності; 3) формування високої мотивації праці та рівня якості 

трудового життя через забезпечення міжфункціональної кооперації, інтересів 

мотивації праці, інтерактивності та спільної роботи сторін соціального діалогу, 

комунікативної співпраці. 

Свідченням досягнення економічних інтересів суб’єктів реального 

сектору економіки України слід вважати сформованість середовища, у якому: 

1) органи державного управління надають комплексну допомогу у створенні та 

започаткуванні господарської діяльності, гарантують безперешкодний доступ 
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до прав діяльності, проводять об’єктивний нагляд та контроль, стимулюють 

розвиток конкуренції; 2) посилюються процеси інвестиційно-інноваційної 

інтеграції та розбудови об’єктів науково-дослідної і виробничо-технологічної 

інфраструктури; 3) забезпечується на високому рівні взаємодія суб’єктів 

господарювання з громадськими та суспільними інституціями, іншими 

ринковими інституціями; 4) відсутні будь-які впливи на бізнес-процеси з боку 

злочинних структур та суб’єктів недобросовісної конкуренції; 5) створені 

соціально-трудові умови для ділової співпраці та активності, фахово-

кваліфікаційного розвитку, інтелектуалізації праці. 

Окремим важливим напрямом зміцнення економічної безпеки реального 

сектору економіки України справедливо потрібно вважати системну протидію 

ризикам імпортозалежності, яка б дозволяла стримати її зростання та досягнути 

певного науково обґрунтованого рівня. Так, у національній економіці України 

вже тривалий час не вдається вирішити низку системних проблем, які стрімко 

посилюють її імпортозалежність. Їх поділ пропонуємо провести на групи 

структурного та інституціонального типу, виходячи з необхідності 

збалансування та інституціонального реформування реального сектору 

економіки (рис. 5.2). 

Для суб’єктів реального сектору економіки сформувалися істотні загрози 

на внутрішньому споживчому ринку. Зокрема, згортаються обсяги та 

погіршується структура споживання товарів (послуг) домогосподарствами, 

знижується купівельна спроможність населення, посилюються диспропорції 

між доходами та реальною вартістю проживання, зростають обсяги тінізації 

споживання. Варто зазначити, що в умовах високого інфляційного тиску 

кількість населення із середньодушовими доходами на місяць, нижчими від 

прожиткового мінімуму (з урахуванням індексу інфляції), досягла в Україні 

вже 3,1 млн осіб, або 8,4 %. Якщо середньомісячна зарплата в країнах ЄС 

перебуває в діапазоні 250-2000 євро, то в Україні не перевищує 200 євро [118; 

511]. 
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Рис. 5.2. Структурно-інституціональні загрози посилення 

імпортозалежності в умовах несформованості системи забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів реального сектору економіки  

(авторська розробка) 
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недостатній рівень та незбалансований просторово-видовий розвиток об’єктів 

торгівлі, орієнтованих на продаж товарів вітчизняного виробництва 
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переважання у внутрішньому продажу та споживанні частки продовольчих 

товарів та недостатнє представлення багатьох видів непродовольчих 

товарів вітчизняного виробництва, зокрема з високою доданою вартістю 

регіональні та субрегіональні диспропорції за рівнем та якістю життя 

населення, інвестиціями, розвитком інфраструктури, бюджетними 

можливостями місцевих громад 
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низька роль інституціонального середовища в усуненні трансакційних 

витрат та забезпеченні справедливих, прозорих і рівних конкурентних 

відносин 

висока монополізованість внутрішнього ринку та його сегментів, 

обмежений доступ вітчизняних товарів до роздрібних торговельних мереж 

невиконання інституціональним середовищем функції зниження 

залежності економіки від державних інституцій та політики 

низький рівень соціальної та суспільної відповідальності суб’єктів бізнес-

середовища 

низький рівень розвитку інноваційної інфраструктури та інституцій 

взаємодії науково-дослідного і виробничого секторів, трансферу 

наукомістких технологій та високопродуктивного устаткування 

нерозвиненість мережі інституцій інтеграції реального сектору економіки, 

нагромадження інвестицій та утворення виробничих і просторово-

територіальних кластерів (платформ) 
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Також можна стверджувати про наднизький рівень доходів істотної 

частини населення нашої держави стосовно структури їхнього споживчого 

кошика. Так, основними статтями видатків населення України (53,6 % у 

2016 р.) є продовольчі товари та напої, що більш ніж утричі перевищує 

середній рівень у країнах ЄС. Така структура споживчих витрат істотно руйнує 

потенціал внутрішнього ринку, обмежує інвестиційні можливості 

домогосподарств (будівництво та капітальний ремонт житла, освітній 

розвиток), а отже, й виробничі потужності вітчизняної промисловості. 

Такі структурні ринкові деформації призвели до того, що в сегменті 

непродовольчих товарів імпортозалежність внутрішньої торгівлі має тотальний 

характер. Зокрема, на початок 2017 р. у сегменті добувної промисловості 

імпортери забезпечують 51,4 % потреб при вітчизняних потенційних 

виробничих можливостях на рівні 70,0 %; хімічної промисловості – 61,8 % 

відносно 60,0 %; фармацевтичної промисловості – 63,9 % відносно 43,0 %; 

нафтопереробної промисловості – 64,2 % відносно 60,0 %. 

Відмітимо, що окремі сегменти внутрішнього непродовольчого ринку 

майже повністю є імпортозалежними. Зокрема, ринки товарів легкої 

промисловості забезпечені імпортом більш ніж на 90,0 %, автомобілів – майже 

на 95,0 %, побутових електротоварів – майже на 91,0 % [10, с. 520-524]. 

Також посередницька сфера продукує більшість причин загострення 

кризи імпортозалежності. Йдеться про недостатній рівень та незбалансований 

просторово-територіальний розвиток об’єктів торгівлі різної товарної 

спеціалізації, монополізацію товарних ринків та їх сегментів, низьку активність 

суб’єктів роздрібної торгівлі з формування та популяризації власних брендів і 

торгових марок (виробниками продукції яких є вітчизняні підприємства), 

пасивну позицію суб’єктів внутрішньої системи роздрібної торгівлі щодо 

надання переваги товарам вітчизняного виробництва, недостатню розвиненість 

інтернет-торгівлі та залученість до такої системи товароруху і дистрибуції 

продукції вітчизняного виробництва. 

Упродовж останніх років розвиток національної економіки не 
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супроводжується інноваційною активністю та насиченням внутрішнього ринку 

вітчизняними науково-технологічними розробками. Реальний сектор економіки 

продовжує орієнтуватися на низькотехнологічні та одночасно ресурсомісткі й 

енергоємні виробництва, а також експорт ресурсно-сировинної продукції. При 

цьому відсутні чіткі довгострокові стимули до розширення інноваційно-

технологічного розвитку, зокрема створення замкнутих циклів виробництва 

високотехнологічної продукції, запровадження циркулярної моделі 

виробництва та споживання, збільшення масштабів міжнародного науково-

технологічного та виробничого співробітництва. Досі не створені сприятливі 

інвестиційні умови для розроблення і комерціалізації, охорони та захисту 

об’єктів права інтелектуальної власності і раціоналізаторських пропозицій, 

збереження інтелектуального капіталу та попередження його еміграції. Більше 

того, в Україні відсутні повноцінні інститути ринку інтелектуальної власності, а 

також не імплементовано європейське законодавство у цій сфері. 

Ключовим наслідком масштабної економічної кризи внутрішнього 

товарного ринку є утримання невиправдано високого рівня відкритості. Так, на 

початку 2017 р. імпортна квота в Україні становила 42,0 % та у 2,0 рази 

перевищувала середньосвітовий рівень і в декілька разів була більша за 

показники ключових зовнішньоторговельних партнерів (США – 3,6 раза, Японії 

– 3,5 раза, Китаю – 3,0 рази, Росії – 2,6 раза, Італії – 2,0 рази). Щоб покрити 

такий рівень внутрішнього попиту на імпортні товари, на внутрішньому 

валютному ринку необхідно перерозподілити до 61,0 млрд дол. США. Посилює 

загрози економічній безпеці держави ще й те, що така відкритість внутрішнього 

товарного ринку не забезпечується реалізацією експортного потенціалу 

реального сектору економіки. Про це свідчить значний розрив у покритті 

експортом імпорту у вартісних та фізичних обсягах, зокрема коефіцієнт 

покриття експортом вартості однієї умовної тонни імпорту на початку 2017 р. 

перебував на наднизькому рівні – 0,45 [71, с. 33-36]. 

Посилює імпортозалежність економіки низка системно-структурних 

тенденцій на регіональному рівні. Йдеться про прояви монополізації у сфері 
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товарного обігу та її сегментів, ускладнення доступу до ресурсів і ринків, 

«кришування» та корупції у відносинах «влада – торговельний бізнес», 

відсутність проектування розміщення об’єктів, а також продуктивних сил та 

ресурсів торговельного сектору, несистемний розвиток торговельних об’єктів 

(необхідних видів і форматів) на місцевому рівні. Виражені системно-

структурні розбіжності в економічному розвитку торгівлі та територій яскраво 

помітні й на субрегіональному рівні. Більше того, окрім сфери товарного обігу, 

регіональні та субрегіональні диспропорції утворилися за рівнем та якістю 

життя населення, інвестиціями, розвитком інфраструктури, бюджетними 

можливостями місцевих громад. Наприклад, у Львівській області на 

субрегіональному рівні існує значне відставання щодо темпів соціально-

економічного розвитку (суб’єктами підприємницької діяльності в обласному 

центрі забезпечується майже 80,0 % ВРП), ділової активності населення 

(середньорічний дохід від реалізації продукції в розрахунку на одне мале 

підприємство у прикордонних районах у 3,1 раза менший за середньообласне 

значення), розвитку інвестиційної інфраструктури та належної промоції 

підготовлених інвестиційно-інноваційних проектів (якщо при регіональних 

органах влади, Львівській ОДА та Львівській міській раді, інвестиціями 

займаються декілька інституцій, то на субрегіональному рівні такі структури 

відсутні), освоєння та віддачі капітальних інвестицій (у 2016 р. прикордонними 

територіями освоєно лише 7,7 % капітальних інвестицій від загального обсягу в 

регіоні, отримано з капітальних інвестицій майже у 2,0 рази менше реалізованої 

продукції порівняно зі середньообласним значенням) [64]. 

Окрім впливу структурних деформацій, загрози посилення 

імпортозалежності утворюються внаслідок непроведення чи запізнілості 

інституціональних реформ у національному господарстві. Так, існують 

системні проблеми державного регулювання, адміністрування і контролю 

господарської діяльності. Йдеться про збереженість бюрократичних та 

корупційних перешкод у створенні та започаткуванні діяльності, отриманні 

дозволів на користування земельними ділянками, державним та комунальним 
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майном, здійсненні певних видів економічної діяльності. Існує значна кількість 

стадій підготовки та погодження інвестиційних проектів, зокрема стосовно 

погодження відведення земельних ділянок, проектів будівництва, реконструкції 

інвестиційних об’єктів, реєстрації та отримання ліцензій на здійснення 

інвестором господарської діяльності, сертифікації та стандартизації тощо. Усе 

це підтверджує низьку роль інституціонального середовища в усуненні 

трансакційних витрат та забезпеченні справедливого, прозорого й рівного 

доступу до прав діяльності на внутрішньому ринку. 

Як уже зазначалося, внутрішній товарний ринок є високо-

монополізованим, зокрема його сегменти, що не гарантує вітчизняним 

товаровиробникам вільного доступу до роздрібних торговельних мереж. Така 

ситуація виникла з декількох причин, зокрема через значну частку іноземного 

капіталу в структурі активів торговельних мереж, особливості ментальності, а 

саме суспільне переконання про вищу якість імпортних споживчих товарів, 

відсутність реальних інструментів протекціоністського захисту 

(інституціонально-правового, цінового, фіскального, зовнішньоекономічного) 

вітчизняних виробників продукції з боку органів державного регулювання. В 

Україні розвиток інституціонального середовища має більш фрагментарний 

характер, що підтверджується низькою ефективністю спрощення процедур 

створення бізнесу і відкриття виробництва, стимулювання нагромадження та 

раціонального розподілу капіталу, реалізації бюджетного стимулювання 

економічної активності, цінового регулювання продукції природних монополій, 

забезпечення соціального захисту і покращання стандартів споживання, захисту 

внутрішнього ринку від неправомірної конкуренції. 

Треба зауважити, що значна частка суб’єктів реального сектору 

економіки має низький рівень соціальної та суспільної відповідальності, хоча за 

сучасними мірками бізнесу це є один з основних інструментів забезпечення 

конкурентоспроможності. У реальному секторі економіки не характерно 

підприємствам займатися підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів 

для державних і відомчих структур щодо спільної участі в поліпшенні 
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соціально-економічного становища та передумов розвитку території 

функціонування; ініціювати державні, регіональні та місцеві програми 

системного вдосконалення соціально-трудових відносин; ініціювати створення 

державно-приватних фондів розвитку інтелектуального забезпечення 

внутрішнього споживчого ринку; займатися реалізацією спільно з державними 

виконавчими структурами, громадськими та суспільними організаціями 

навчальних проектів із розвитку самозайнятості, соціального та суспільно 

значущого бізнесу на віддалених та сільських територіях. 

У реальному секторі економіки діяльність локальних інтегрованих систем 

є малоефективною, що підтверджується низьким рівнем виробничої 

концентрації промислових об’єктів, повільною реалізацією науково-технічних 

та інноваційних цільових програм розвитку виробничого сектору, нездатністю 

вітчизняних підприємств інтегруватися зі світовими ланками виробництва та 

збуту інноваційних товарів, відсутністю замкнутих циклів виробництва 

продукції вищих технологічних укладів. Це обмежує залучення інвестицій у 

впровадження інноваційних високопродуктивних технологій виробництва 

високоякісної та конкурентоспроможної продукції, не дозволяє перетворити 

вітчизняні виробничі об’єкти на конкурентоспроможні комплекси динамічного 

інноваційного розвитку, згортає диверсифікацію та розширення суб’єктами 

господарювання переліку здійснюваних видів економічної діяльності, 

перешкоджає розвитку внутрішніх науково-інноваційних коопераційних 

відносин. 

Також реальному сектору економіки притаманний низький рівень 

розвитку інноваційної інфраструктури та інституцій взаємодії науково-

дослідного і виробничого секторів, трансферу наукомістких технологій та 

високопродуктивного устаткування. Цьому були й певні причини, зокрема 

недостатнє використання механізмів державно-приватного партнерства та 

диверсифікації джерел залучення інвестицій, повільне налагодження 

комерційно-збутової інноваційно-технологічної міжгалузевої співпраці, 

обмежені пропозиції бюджетно-грантового кредитування виробничо-
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технологічних проектів, нераціональний розподіл інвестиційних ресурсів у 

науково-дослідні пілотні проекти. 

Свідчать про подолання відповідних загроз на внутрішньому ринку 

досягнення критичного зниження частки імпорту товарів (послуг) та 

покращання його структури, зниження рівня монополізованості й тінізації 

товарного обігу, розвиток конкуренції, відновлення позицій та становлення на 

цій основі конкурентоспроможного вітчизняного виробництва. Відповідні 

зрушення у державній політиці імпортозаміщення дозволяють виділити набір 

структурно-функціональних елементів проектування системи забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів реального сектору економіки, їх взаємозв’язки та 

послідовність реалізації (рис. 5.3).  

Слід зазначити, що проектні напрями зміцнення економічної безпеки 

реального сектору економіки ініціюються та реалізуються окремими 

суб’єктами, зокрема, окрім підприємств сектору, органами державної 

законодавчої та виконавчої влади, громадськими організаціями та асоціативними 

бізнес-структурами, суб’єктами підприємницької інфраструктури та іншими 

господарськими структурами. Їх інтереси й визначають загальну стратегічну мету 

аналізованої державної політики. Водночас варто виділити певні сфери їх 

інтересів, зокрема: 1) державні виконавчі структури зацікавлені у виконанні 

підприємствами базових видів економічної діяльності покладених на них функцій 

(відраховування податків та зборів у бюджети різних рівнів, створення нових 

робочих місць); 2) відповідні підприємства прагнуть безперешкодно здійснювати 

господарську діяльність, а також захищеності від екзогенних та ендогенних 

загроз, конкурентоспроможного розвитку; 3) громадські та суспільні організації, 

інші асоціативні ринкові інституції ставлять за мету забезпечити покращання 

якості трудового життя, соціального захисту і соціальних гарантій та інших 

системно-структурних характеристик соціально-трудових відносин; 4) суб’єкти 

підприємницької інфраструктури зацікавлені у пожвавленні інвестиційного 

попиту, розвитку внутрішнього ринку інновацій та високих технологій, 

реіндустріалізації економіки на новому науково-технологічному рівні. 
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Рис. 5.3. Елементи державної політики зміцнення економічної безпеки 

суб’єктів реального сектору економіки, їх характеристика та послідовність 

реалізації (авторська розробка) 

СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕМЕНТИ 

ПОЛІТИКИ 

Стратегічна мета 
 

створення належних умов здійснення господарської 

діяльності, захищеності економічних інтересів, реалізації 

інноваційного потенціалу розвитку, посилення 

конкурентоспроможні суб’єктів реального сектору 

економіки на внутрішньому ринку 

Принципи 

 
 системності; 
 гнучкості; 
 адаптації до змін в 

інституціональному середовищі; 

 безперервності; 
 комплексності; 
 збалансованості; 
 варіативності; 

 цільового характеру 

Суб’єкти реалізації 
 

 органи державної законодавчої 

та виконавчої влади; 

 суб’єкти реального сектору 

економіки та інші господарські 

структури;  

 громадські організації та 
асоціативні бізнес-структури; 

 суб’єкти підприємницької 

інфраструктури 

Стратегічні напрями політики 

 

 удосконалення макроекономічних 
параметрів господарської діяльності 

(макроекономічна складова безпеки); 

 забезпечення високої фінансово-

економічної ефективності, стійкості та 

самодостатності суб’єктів реального сектору 

економіки (фінансова безпека); 

 модернізація та більш повне використання 

виробничо-ресурсних потужностей і 

матеріально-технологічної бази 

промислового комплексу (виробнича 

компонента безпеки); 

 розвиток експортного потенціалу 
вітчизняних суб’єктів промислового 

виробництва (зовнішньоекономічна безпека); 

 формування та розбудова інвестиційної 
інфраструктури і системи інвестиційного 

посередництва (інвестиційна безпека); 

 впровадження досягнень передових 

науково-технологічних розробок у створення 

та виробництво нової наукомісткої 

високотехнологічної продукції (науково-

технологічна складова безпеки) 

Заходи досягнення цілей 
 

 розвиток інституціонального середовища 

раціонального розміщення капіталу та 

факторів виробництва; 

 розробка та реалізація інвестиційно-

інноваційних проектів, оптимізація 

структури джерел фінансування; 

 створення та розвиток вертикально-

горизонтальних інтеграційних об’єднань із 

замкнутим виробничо-технологічним 

циклом; 

 налагодження й розвиток міжнародного 

науково-технологічного та виробничо-

інвестиційного співробітництва; 

 створення та розширення мережі фондів 

пільгового кредитування і фінансування 

пріоритетних для реального сектору 

економіки інвестиційно-інноваційних 

проектів; 

 збільшення обсягів виконання наукових та 

науково-технічних робіт, поліпшення 

практичної придатності фундаментальних 

досліджень 
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Стратегічною метою державної політики зміцнення економічної безпеки 

реального сектору економіки України слід вважати створення належних умов 

здійснення господарської діяльності, захищеності економічних інтересів, 

реалізації інноваційного потенціалу розвитку, посилення конкурентоспроможні 

суб’єктів реального сектору економіки на внутрішньому ринку. Відповідно 

об’єктами державного регулювання реального сектору економіки стають 

економічні інтереси, інноваційний потенціал, конкурентний стан суб’єктів. 

Пріоритетною умовою реалізації державного регулювання є дотримання 

певних принципів, які визначають основні ідеї та вихідні положення 

формування першооснов розвитку базових сфер економіки; є результатом 

наукового пізнання закономірностей концентрації окремих виробничих 

об’єктів, формування галузевої структури та розміщення територіально-

господарських комплексів у економіці; є набором правил господарської 

діяльності та управління економікою, які ґрунтуються на закономірностях 

розширеного відтворення та забезпечення збалансованого і конкуренто-

спроможного розвитку держави. Відповідно у державній політиці зміцнення 

економічної безпеки реального сектору економіки мають: 1) забезпечуватися 

баланс економічних інтересів суб’єктів реалізації, але при цьому зберегтися їх 

ієрархічність, взаємозалежність та структурність (принцип системності); 

2) передбачатися висока змінність пріоритетів та засобів (інструментів) у 

зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин у внутрішньому чи 

зовнішньому середовищі (принцип гнучкості); 3) враховуватися максимальна 

сукупність інституціональних чинників, вплив яких можна спрогнозувати та 

раціонально оцінити (принцип адаптації); 4) суб’єкти орієнтуватися на постійне 

підвищення рівня саморозвитку і прогресу, забезпечення стабільного та 

стійкого розвитку (принцип безперервності); 5) передбачатися 

взаємозумовлений і пропорційно взаємоузгоджений розвиток сектору як 

цілісної системи, що забезпечує зв’язок між галузями зі значною доданою 

вартістю (принцип комплексності); 6) витримуватися рівновага та 

пропорційність у системі забезпечення розвитку галузей економіки (добувної та 
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переробної промисловості; виробничої та соціальної сфер тощо) (принцип 

збалансованості); 7) враховуватися різноманітні потреби як суб’єктів реалізації, 

так і інших зацікавлених учасників (міжнародних організацій, соціальних 

спільнот за кордоном) (принцип варіативності), 8) визначатися перелік 

стратегічних пріоритетів, їх механізми, засоби, інструменти, рівні та інші 

аспекти реалізації (принцип цільового характеру). 

Водночас цей перелік можна доповнити такими важливими принципами 

політики зміцнення економічної безпеки суб’єктів реального сектору 

економіки, як гарантування конституційного права громадян на здійснення 

господарської діяльності в комерційних цілях, розвиток нормативно-

методичної бази безпеки підприємництва, підвищення показників якості 

трудового життя населення до середнього рівня розвинених держав, зміцнення 

конкурентоспроможності та життєздатності виробників вітчизняної продукції, 

демонополізація суспільно-економічного життя, створення стимулів до 

інновацій та ефективного використання ресурсного забезпечення, відповідність 

принципам національної економічної безпеки (в аспекті «виробництво – 

розподіл – споживання»), зниження рівня прямого державного втручання у 

господарську діяльність підприємств [52, с. 212-215; 84, с. 33-38]. 

Реалізація державної політики відбувається за певними стратегічними 

напрямами, вибір яких ґрунтується на попередньо визначених принципах та 

генеральній її меті. У сфері зміцнення економічної безпеки реального сектору 

економіки вибір стратегічних напрямів відповідної державної політики варто 

здійснювати відповідно до структурних складових елементів економічної 

безпеки, зокрема: 1) макроекономічної складової безпеки (удосконалення 

макро-економічних параметрів господарської діяльності); 2) фінансової безпеки 

(забезпечення високої фінансово-економічної ефективності, стійкості та 

самодостатності суб’єктів реального сектора економіки); 3) виробничої 

компоненти безпеки (модернізація та більш повне використання виробничо-

ресурсних потужностей і матеріально-технічної бази промислового комплексу); 

4) зовнішньоекономічної безпеки (розвиток експортного потенціалу 
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вітчизняних суб’єктів промислового виробництва); 5) інвестиційної безпеки 

(формування та розбудова інвестиційної інфраструктури і системи 

інвестиційного посередництва); 6) науково-технологічної складової безпеки 

(впровадження досягнень передових науково-технологічних розробок у 

створення та виробництво нової наукомісткої високотехнологічної продукції). 

Перелічені складові елементи тісно пов’язані між собою, мають прямі та 

опосередковані причинно-наслідкові зв’язки, у рамках яких реалізація 

стратегічних напрямів у аналізованій сфері передбачає розв’язання низки 

динамічно-структурних завдань, як-от: забезпечення належних темпів приросту 

внутрішнього виробництва, сприяння розвитку фінансово-кредитної системи та 

практики страхування і самострахування, оновлення матеріально-технічної 

бази економіки, посилення системи державно-приватного партнерства у 

виробничій сфері, покращання експортно-імпортного балансу та місця країни у 

міжнародному поділі праці, підвищення рівня інноваційно-інвестиційної 

активності суб’єктів господарювання, активізація процесів розроблення та 

впровадження інновацій, створення науково-технологічних територіально-

галузевих кластерів. 

Таким чином, стратегічні напрями зміцнення економічної безпеки 

реального сектору економіки України повинні стосуватися розвитку 

інституціонального середовища раціонального розміщення капіталу та факторів 

виробництва; розробки та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, 

оптимізації структури джерел фінансування; створення та розвитку 

вертикально-горизонтальних інтеграційних об’єднань із замкнутим виробничо-

технологічним циклом; налагодження й розвитку міжнародного науково-

технологічного та виробничо-інвестиційного співробітництва; створення та 

розширення мережі фондів пільгового кредитування і фінансування 

пріоритетних для реального сектору економіки інвестиційно-інноваційних 

проектів; збільшення обсягів виконання наукових та науково-технічних робіт, 

покращання практичної придатності фундаментальних досліджень. 
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5.3 Напрями та інструменти державної політики системного 

посилення конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору 

економіки на регіональному рівні  

 

Ознаками ефективно функціонуючих та конкурентоспроможних суб’єктів 

господарської діяльності є системна модернізація бізнес-процесів, капіталізація 

фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності, покращання 

взаємовигідної співпраці з контрагентами та опосередкованими конкурентами, 

розширення участі в реалізації програм соціально-економічного розвитку 

територій, проектах міжгалузевого та міжрегіонального співробітництва. На 

жаль, більшість вітчизняних виробників не наділені такими характеристиками. 

В економічній літературі існує значна кількість науково обґрунтованих 

припущень щодо побудови моделі та підбору засобів забезпечення й 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. Виділяються різні складові 

конкурентоспроможності, у т. ч. за матеріальною та нематеріальною 

компонентами. Здебільшого в наукових роботах перевага надається 

матеріальному забезпеченню конкурентоспроможності. Так, автори 

Т. Г. Васильців, Н. В. Магас, Н. О. Маргіта [63, с. 27-28], дотримуючись 

переваги матеріальної складової конкурентоспроможності підприємства, 

виділяють такі складові (напрями, сфери) забезпечення конкурентоспро-

можності суб’єктів реального сектору економіки, як маркетингова, фінансово-

інвестиційна, матеріально-технічна, інтелектуально-кадрова, інноваційна, 

логістична та соціальна. Відповідно визначається широкий масштаб 

функціональних сфер діяльності, за якими необхідно якісно формувати, 

ефективно використовувати та нарощувати конкурентні переваги. 

Такої ж думки дотримується й інша група науковців [374, с. 263-275], які 

виокремлюють фінансову, трудову, маркетингову, організаційно-управлінську, 

торгово-технологічну та інноваційну складові конкурентоспроможності, 

зводячи процеси посилення конкурентних позицій із ресурсним забезпеченням 

бізнесу. 
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Безсумнівно, що внутрішні ресурси є базовою основою забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств, однак значний вплив має й зовнішнє 

(конкурентне) середовище. Зокрема, науковці відзначають чинники 

макроекономічного (надійність банківської системи, рівень інфляції, відсоткові 

ставки банківських кредитів, валютний курс, відсоткові митні ставки) [96, с. 30-

34], ринкового (покупці, постачальники, конкуренти, товари-замінники, 

наявність конкуренції) [334, с. 52-55], інституціонального (якість законодавчої 

бази, політична ситуація, розміщення виробничих сил, концентрація 

виробництва) [126, с. 77-90], соціального (добробут, освіченість, захворю-

ваність, народжуваність, національні цінності і традиції, культурний розвиток 

населення) [154, с. 35-40] характеру. 

У своїх працях [219, с. 107-169; 311, с. 107-152; 399, с. 287-352; 454, 

с. 410-548] автори посилення конкурентних позицій підприємств пов’язують із 

зовнішнім середовищем лише частково й основний акцент роблять на 

ефективності реалізації цінової, збутової та сервісної політики, при цьому 

виділяють і такого типу складові конкурентоспроможності.  

Інші науковці припускають, що конкурентні позиції підприємств 

перебувають у постійній залежності як від внутрішнього, так і зовнішнього 

середовищ і пропонують їх вплив взаємопов’язувати. Так, В. Марцин складові 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання поділяє на дві групи: 

внутрішні (забезпечення високого рівня економічного розвитку, впровадження 

ефективної стратегічної політики) та зовнішні (раціональний вибір сегментів 

ринку, адаптація до тенденцій у конкурентному середовищі) [271, с. 78-84; 272, 

с. 35-44]. Хоча такий підхід і розподіляє процеси забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства, однак науковець обмежується у характеристиках 

кожної зі складових. Зокрема, рівень розвитку підприємства визначає лише 

відносно якості продукції та ефективності виробничої діяльності й не враховує 

низки інших внутрішніх передумов розвитку (інтелектуально-кадрове 

забезпечення, інвестиційно-інноваційна діяльність тощо).  

Варто зазначити, що зміцнення конкурентних позицій підприємств може 
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відбуватися за різними напрямами і при цьому використовуватимуться різні 

інструменти. Тому планові припущення у розробленні та реалізації конкурентної 

політики для вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки повинні 

орієнтуватися головним чином на налагодження та розвиток тісних 

взаємозв’язків з органами державної влади на регіональному та місцевому 

рівнях. Попри напрями та інструменти державної політики зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, важливо чітко визначитися 

із засобами та об’єктами регулювання, що в сукупності формують загальну 

систему управлінських рішень органів влади стосовно зміцнення конкуренто-

спроможності вітчизняних підприємств базових видів економічної діяльності та 

витіснення з внутрішнього ринку імпортних товарів (послуг) (рис. 5.4). 

Варто зазначити, що зусилля органів державної влади насамперед 

повинні бути сконцентровані в напрямі зміцнення фінансово-інвестиційних 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств. Зокрема, цього можна 

досягнути завдяки ініціюванню створення регіональних і місцевих 

інвестиційно-інноваційних кластерів, що суттєво полегшить вітчизняним 

товаровиробникам пошук джерел капіталізації системи нагромадження 

фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку. Водночас 

посилить ефект кластерного об’єднання суб’єктів внутрішнього ринку його 

спеціалізація, від якої можна очікувати нарощування обсягів імпортозамінного 

виробництва у регіональному та галузевому аспектах. Завдяки участі у 

кластерній програмі виробники імпортозамінної продукції отримають змогу 

акумулювати кошти для реалізації перспективних проектів, впровадження 

інноваційних технологій, формування й посилення їх інтеграційних зв’язків.  

Відмітимо, що функціонування кластера повинно поєднувати 

відповідальність обох сторін: органів державного регулювання (зацікавленість 

яких полягатиме у збільшенні обсягів бюджетних надходжень на різних рівнях) 

та підприємств (які готові виконувати загальнодержавні норми, незважаючи на 

їх постійну зміну та неповну відповідність ринковим умовам). 
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Рис. 5.4. Напрями, інструменти та засоби державної політики зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому 

ринку України (авторська розробка) 

Елементи державної політики 

Засоби, об’єкти регулювання Напрями Інструменти 

Нормативно-

методичний 

 збільшення частки продажу високотехнологічних та інноваційних 

товарів; 

 удосконалення асортиментної структури та диверсифікація 

товарної пропозиції; 

 диференціація форм і способів збуту та просування товарів; 

 створення та комерціалізація продуктових інновацій 

Товарний 

 розроблення та реалізація маркетингових програм підтримки 

продукції вітчизняного, зокрема місцевого, виробництва; 

 участь у розвитку маркетингової інфраструктури цільових 

сегментів ринку; 

 удосконалення логістичних схем товароруху та матеріально-

технічного забезпечення; 

 застосування коопераційних форм виробництва; 

 удосконалення систем управління взаємовідносинами в системі 

«виробник-постачальник» 

Інформаційний 
Маркетингово-

логістичний 

 модернізація виробничих процесів та об’єктів, диверсифікація їх 

діяльності; 

 впровадження сучасних засобів управління бізнес-процесами; 

 підвищення активності використання та оновлення необоротного 

капіталу 

Ресурсний 
Техніко-

технологічний 

 стимулювання персоналу за розробки та пропозиції у сфері 

зміцнення конкурентоспроможності; 

 мотивація персоналу за покращання фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства; 

 комерціалізація та правова захищеність результатів 

інтелектуальної власності; 

 реалізація програм соціальної відповідальності та розвитку 

інноваційної діяльності персоналу 

Соціально-

психологічний 

Інтелектуально-

кадровий 

 ініціювання створення та участь у регіональних і місцевих 

інвестиційно-інноваційних кластерах; 

 посилення фінансової складової конкурентоспроможності; 

 формування та ефективне використання внутрішніх фондів 

інвестиційного забезпечення в отриманні конкурентних переваг; 

 посилення співробітництва зі суб’єктами фінансово-ресурсного та 

інвестиційного забезпечення 

Інституційно-

економічний 

Фінансово-

інвестиційний 

 запровадження практики моніторингу і аналізу реалізації 

конкурентоспроможного потенціалу; 

 участь в ініціативах суб’єктів фінансово-інвестиційного та 

інноваційного середовища; 

 розвиток міжсекторального, міжгалузевого співробітництва та 

державно-приватного партнерства у сфері конкурентоспроможності; 

 інституалізація співробітництва з науково-дослідними та 

навчальними організаціями 

Організаційно-

економічний 
Управлінський 

 формування системи моніторингу розвитку внутрішнього ринку 

та реалізації завдань імпортозаміщення, динаміки конкурентних 

позицій імпортерів та їх товарів (послуг); 

 впровадження альтернативних форм фінансування проектів 

розвитку і зміцнення конкурентних позицій підприємств; 

 організаційно-управлінська допомога в розробці і комерціалізації, 

охороні та захисті об’єктів інтелектуальної власності; 

 створення, організація та підтримка функціонування техніко-

впроваджувальних зон і майданчиків інноваційного співробітництва; 

 інвестування капіталу в нові підходи до товароруху, логістики та 

складування товарів вітчизняного виробництва; 

 посилення здатності вітчизняних (місцевих) товарів конкурувати з 

імпортними аналогами 

Інфраструктурний 
Імпорто-

захисний 
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Конкурентоспроможність виробників вітчизняної продукції багато в чому 

визначається обсягами капітальних вкладень, за рахунок яких можна 

сформувати необхідний ресурсний потенціал. Як свідчить світовий досвід, 

капіталізація не лише є необхідною для підприємств, які намагаються 

конкурувати на ринку, а й повинна відбуватися постійно для підтримки 

належного рівня життєдіяльності. 

Безсумнівно, що в конкурентному середовищі підприємствам варто 

оцінювати ступінь ефективності використання внутрішніх ресурсів та обсяги 

наявних фінансово-інвестиційних резервів. Водночас, підприємствам для 

зміцнення конкурентоспроможності слід використовувати й зовнішні джерела, 

передусім посилити співробітництво зі суб’єктами фінансово-ресурсного та 

інвестиційного забезпечення. В основному виробники вітчизняної продукції 

практикують налагоджувати фінансово-кредитні відносини з банківськими та 

недержавними інвестиційними інституціями й рідше з бюджетними установами 

(через затримки фінансових виплат, бюрократичні складності, корупційні 

перешкоди). За таких обставин органам регіональної та місцевої влади варто 

активізувати діяльність із дерегуляції комерційної господарської діяльності, 

зокрема інвестиційної діяльності (створити спеціальні інтернет-портали для 

отримання відгуків, ведення діалогу з представниками бізнесу), підготовки та 

промоції перспективних інвестиційних проектів (створити й започаткувати 

діяльність державно-комунально-приватних центрів інвестиційного розвитку), 

створення нових та підтримки діючих суб’єктів інвестиційної інфраструктури 

та інвестиційного посередництва (надавати бюджетні асигнування та доступну 

фінансово-кредитну підтримку). 

Варто звернути увагу на те, що на локальному рівні суб’єкти реального 

сектору економіки зіштовхуються з низкою інфраструктурних перешкод. Тому 

важливою є їх участь у підготовці та реалізації інфраструктурних проектів 

щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій діяльності, 

зокрема за допомогою налагодження взаємозв’язків із суб’єктами фінансово-

інвестиційного та інноваційного середовища, які співпрацюють у такій сфері з 
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державними та відомчими структурами. Це дозволить істотно покращити 

відносини з місцевим населенням, сформувати нові послуги, які нездатні 

будуть надавати підприємства-імпортери і, у підсумку, розширити місткість 

ринку та власну частку на ньому. 

Одним з ефективних засобів посилення конкурентних позицій 

вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки є державно-приватне 

партнерство, яке, попри істотний інвестиційний потенціал, недостатньо 

використовується, практикується поодиноко та майже не впливає на розподіл 

конкурентних сил на внутрішньому ринку. Так, до перешкод, що стримують 

представників бізнесу у розвитку таких партнерських відносин, варто віднести 

ускладнену процедуру укладання відповідних договорів, нерозвиненість 

інститутів їх реалізації, недостатній рівень довіри до державних органів 

виконавчої влади. Очевидно, що в системі державного регулювання повинні 

відбутися реформаторські зміни стосовно поширення практики державно-

приватного партнерства, а особливо у створенні спільних фондів фінансування 

ресурсного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності, які 

передбачатимуть активне залучення вітчизняних товаровиробників до реалізації 

бюджетних програм інвестиційного розвитку територій. 

У ринковому середовищі для забезпечення та підтримання достатнього 

рівня конкурентоспроможності виробникам вітчизняної продукції необхідно 

враховувати передові науково-технологічні досягнення, рівень якості 

навчальної підготовки спеціалістів, майбутні освітні тенденції. А це змушує 

посилювати співпрацю з науково-дослідними та навчальними організаціями, 

академічними бізнес-інкубаторами. Зокрема, забезпечити та підвищувати якість 

такого співробітництва можна створенням на базі освітніх та науково-

дослідних інституцій державно-приватних інноваційно-посередницьких 

структур, що надаватимуть бізнес-структурам організаційну допомогу в 

пошуку замовників інноваційних розробок через проведення презентацій, 

ярмарків, форумів та слугуватимуть виставковими майданчиками, на яких 

ознайомлюватимуть зі сучасними науково-технічними розробками. 
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Відповідні твердження дозволяють виділити пріоритетне значення 

інструментів, завдяки яким вітчизняним підприємствам вдасться сформувати 

інфраструктуру для розвитку виробництва імпортозамінних товарів. Над їх 

реалізацією також слід працювати регіональній та місцевій владі. Йдеться про 

спільну концентрацію зусиль у формуванні системи постійного моніторингу 

зміни тенденцій на ринку імпортозамінної продукції, впровадженні та розвитку 

альтернативних форм фінансування модернізації виробництва та створення 

нових виробничих потужностей, створенні, комерціалізації, охороні та захисті 

об’єктів інтелектуальної власності, створенні майданчиків і техніко-

впроваджувальних зон інноваційного співробітництва зарубіжних виробників 

техніки, обладнання, устаткування із представниками вітчизняного бізнесу, 

впровадженні нових підходів до пришвидшення та спрощення (зменшення 

кількості посередників) систем товаропросування та логістики товарів. 

Безсумнівно, що конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 

значною мірою зумовлюється якістю сформованої інформаційної бази при 

прийнятті управлінських рішень у сфері протидії товарам масового імпорту. 

Тому перспективним для вітчизняних товаровиробників є створення спільних 

інформаційно-аналітичних центрів активізації імпортозаміщувальної 

діяльності, що виконуватимуть функції моніторингу споживчих цін та 

контролю якості імпортних товарів, а також аналізу ефективності реалізації 

інвестиційних проектів, функціонування й розвитку імпортозамінного 

виробництва. Саме завдяки створенню адекватної інформаційної системи 

прийняття стратегічних управлінських рішень суб’єкти реального сектору 

економіки зможуть вдало адаптуватися до внутрішніх ринкових тенденцій, 

ефективно реалізовувати імпортозаміщувальні заходи, якісніше проводити 

спостереження за динамікою конкурентних позицій імпортерів. 

Для відновлення і нарощування обсягів вітчизняного виробництва 

імпортозамінної продукції на внутрішньому ринку органам державного 

управління необхідно стимулювати запровадження практики поширення 

міжгалузевої та міжсекторальної співпраці, зокрема між суб’єктами 
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виробничої, логістично-постачальницької та оптово-роздрібної сфер. 

Відповідно вдасться трансформувати товарорух, логістику та складання 

продукції, а відтак розвинути канали прямого збуту та просування, 

оптимізувати логістичні й транспортні витрати, знизити рівень необґрунто-

ваних товарних запасів на складах, системно впровадити електронні комплекси 

обліку бізнес-процесів та відносин зі споживачами. При цьому базовою умовою 

розвитку відповідних коопераційних відносин слід розглядати запровадження 

сучасних інформаційних логістичних технологій – систем TMS (Transport 

Management System), ALM (Antor Logistics Master), CRM (Customer Relationship 

Management), ERP (Enterprise Resource Planning) тощо. 

Варто зазначити, що суб’єкти реального сектору економіки досі 

недостатньо використовують сучасні інструменти мотивації. Тому органам 

державної влади задля розвитку імпортозамінного виробництва слід надавати 

організаційну підтримку та фіскальні стимули вітчизняним підприємствам 

щодо впровадження прогресивних форм оплати і стимулювання праці, 

посилення правових норм укладання колективних договорів та угод, 

покращання можливості професійно-кваліфікаційного розвитку кадрів, 

підвищення ефективності організації та обслуговування робочих місць, 

вдосконалення системи соціально-економічних взаємозв’язків на різних рівнях. 

Наразі органи державного регулювання на регіональному та місцевому 

рівнях не здатні належним чином проводити промоцію та підтримувати 

внутрішнє виробництво продукції. Тому робота з маркетингово-логістичного 

забезпечення та підвищення конкурентоспроможності імпортозамінної 

продукції повністю покладається на товаровиробників і часто є 

малоефективною та потребує значних фінансово-інвестиційних витрат. 

Виходячи з цього, існує необхідність спільного вирішення маркетингових 

завдань, де органи влади та місцевого самоврядування будуть долучатися до 

розроблення та реалізації маркетингових програм підтримки вітчизняних, 

зокрема місцевих, товаровиробників, розвитку маркетингової інфраструктури 

цільових сегментів ринку, удосконалення маркетингово-логістичних схем 
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товароруху і товаропросування, удосконалення систем управління взаємовідно-

синами в системі «виробник-постачальник». Тут, перспективним є створення й 

започаткування діяльності державно-приватних логістичних центрів, що 

дозволить на внутрішньому ринку повноцінно сформувати транспортно-

логістичний ланцюг від виробників до споживачів та в майбутньому розвивати 

дистрибутивні мережі з реалізації вітчизняної імпортозамінної продукції. 

Також органам державної влади України варто проявити ініціативу щодо 

розроблення та впровадження вітчизняними суб’єктами реального сектору 

економіки корпоративної моделі просування і збуту вироблених товарів 

(послуг), що передбачає запровадження комплексного транспортного 

обслуговування, реалізацію єдиної логістичної стратегії й тактики для 

виробників і постачальників, створення єдиного інформаційного простору при 

розподілі та обміну товарів на внутрішньому споживчому ринку. Такі заходи не 

потребуватимуть значних фінансових витрат, а натомість дозволять підвищити 

рівень ефективності використання частини необоротного капіталу. 

Інноваційно-технологічний прогрес вимагає від державних органів влади 

в Україні стимулювати вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки до 

активного впровадження нових підходів до політики збуту та просування 

товарів. Йдеться про використання CRM-систем та брендинг-технологій, 

розповсюдження інформаційно-комерційних боксів, проведення мерджер-

операцій. Тут від органів державного управління вимагається проявляти 

ініціативу в пошуку джерел фінансування та наданні організаційної підтримки 

в реалізації таких заходів. У підсумку вітчизняним підприємствам вдасться 

скоротити цикл продажу товарів, збільшити кількість успішних комерційних 

угод, налагодити індивідуальну роботу з партнерами та споживачами, швидко 

акумулювати необхідні обсяги маркетингової інформації, з вищою 

ефективністю проводити виразну й послідовну цінову політику. 

Задля задоволення поточних та формування перспективних потреб 

споживачів вітчизняні виробники змушені створювати та виводити на ринок 

інноваційні товари, які за свої характеристиками матимуть вищу споживчу 
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цінність порівняно з імпортними аналогами. Не менш важливе місце у 

конкурентній боротьбі відводиться поступальному розвитку техніко-

технологічної бази, у контексті якого підприємствам вдається модернізувати й 

автоматизувати виробничі процеси, створити нові виробничі потужності, 

диверсифікувати господарську діяльність. Однак про високу інтенсивність 

такого розвитку на вітчизняних підприємствах не доводиться стверджувати, а 

лише можна виділити часткову автоматизацію виробничих процесів. Досить 

рідко відбувається комплексне оновлення техніко-технологічної бази, більше 

автоматизовуються окремі виробничі процеси. Повне ж оновлення (проведення 

автоматизації основних та допоміжних виробничих операцій) є поодиноким і 

лише на підприємствах з переважною часткою іноземних інвестицій. Усе це 

вимагає від органів виконавчої влади сформувати інституційно-організаційний 

базис підтримки залучення передових технологічних розробок, обслуговування 

технічно оновлених виробничих процесів, створення та виведення інноваційних 

продуктів на внутрішній ринок. 

Також зусилля представників виконавчої влади повинні 

сконцентруватися на наданні підтримки вітчизняним підприємствам в освоєнні 

виробництва нових асортиментних груп товарів, які не збігатимуться з їхньою 

традиційною спеціалізацією (горизонтальна диверсифікація) чи частково 

будуть пов’язані з утвердженою товарною пропозицією (вертикальна 

диверсифікація) або взагалі забезпечуватимуть формування перспективних 

потреб споживачів (конгломератна диверсифікація). 

Розвиток конкуренції стимулює та вимагає від вітчизняних суб’єктів 

реального сектору економіки впроваджувати новітні засоби управління 

товарними і майновими цінностями. Одним із таких засобів є використання 

колективно-договірного партнерства. Йдеться про створення й функціонування 

виробничого-торговельних регіональних об’єднань (кластерів), які можуть 

ефективно виконувати функції фінансового-кредитного забезпечення, 

інвестиційного програмування, інноваційного проектування, інформаційно-

методичного забезпечення розвитку імпортозамінного виробництва. Важливо, 
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що кластерна модель у вирішенні таких завдань дозволяє ефективно 

скоординувати діяльність представників місцевої влади, підприємств різних 

галузевих сфер, інституцій функціональної та ринкової інфраструктури. 

Утім, вітчизняним підприємствам досі не вдалося вирішити завдання 

щодо оновлення основних засобів, ступінь зношеності яких в окремих галузях 

перевищує 80,0 %. Тому продовжується тенденція, коли у виробництві 

вітчизняної продукції використання основних засобів є недостатньо 

ефективним та малораціональним. Тому задля становлення конкуренто-

спроможного вітчизняного виробництва у реальному секторі економіки 

повинні пришвидшитися процеси оновлення та підвищитися рівень 

ефективності використання необоротних активів. Так, досить перспективно 

створювати машинно-технологічні станції, у т. ч. в різних організаційно-

правових формах (у складі підприємства, на підряді), робота яких 

передбачатиме забезпечення безперервності виробничих процесів, 

впровадження прогресивних форм експлуатації та обслуговування 

матеріальних активів тощо. 

Об’єктивною тенденцією розвитку сучасних економічних відносин є все 

більш посилювана роль та важливість застосування нематеріальних факторів 

виробництва та чинників конкурентоспроможності підприємств шляхом як 

збільшення обсягів та частки в структурі реалізованих товарів (послуг) 

нематеріальних активів, так і більш активного та ефективного їх використання. 

Тому спостерігається посилення прямої залежності між збільшенням частки в 

структурі активів об’єктів інтелектуальної власності, інших нематеріальних 

активів та нарощенням стратегічного конкурентного потенціалу. 

Саме завдяки сформованості та ефективному використанню 

нематеріальних активів вітчизняні товаровиробники мають змогу істотно 

посилити конкурентні позиції на внутрішньому ринку та наростити конкурентні 

переваги на засадах запровадження нових підходів до комерціалізації та 

підтримки ринкових інновацій, товароруху, логістики товарів, приведення змін 

в організаційно-управлінській структурі у відповідність до цілей та завдань 
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розвитку, інтеграції у сфери інвестицій та інновацій, підвищення рівня 

інвестиційної привабливості. Усе це є необхідними передумовами для 

ефективної реалізації державної політики імпортозаміщення, їх стабільне 

утвердження на вітчизняних підприємствах дозволить не лише відновити 

втрачені конкурентні позиції у базових видах економічної діяльності, а й вдало 

розвинути нові галузеві напрями (виробництва комп’ютерів і периферійного 

устаткування, електронних плат, обладнання зв’язку, оптичних приладів тощо). 

У макроекономічних масштабах активізація підприємствами реального 

сектору економіки України процесів використання нематеріальних активів 

дозволяє оновити виробничо-технологічну інфраструктуру, збільшити 

вітчизняний науково-дослідний потенціал, налагодити нові коопераційні 

відносини з країнами вищого рівня економічного та інноваційного розвитку, 

підвищити рівень інвестиційної привабливості національної економіки, зокрема 

розпочати реалізацію нових інвестиційно-інноваційних проектів, прискорити 

інтелектуальну рееміграцію. Відповідно на внутрішньому ринку можна 

очікувати на критичне зниження частки імпорту товарів масового вжитку та 

виробничого призначення, покращання структури пропозиції та продажу 

товарів (послуг) імпорту, скорочення тіньового сектору імпортної продукції, 

зниження монопольного впливу імпорту, формування справедливого та рівного 

конкурентного середовища. 

В умовах активного розвитку інформаційного суспільства, 

комунікаційних технологій тощо традиційні чинники конкурентоспроможності 

недостатньою мірою враховуються, поступаючись нововведенням та 

інноваційним рішенням (передумовами створення і впровадження яких стають 

об’єкти інтелектуальної власності), а також можливостям доступу до природно-

сировинних, інвестиційно-кредитних, матеріально-технічних та інших ресурсів 

і активів (які нагромаджуються через широке використання та доступність до 

іншої частини нематеріальних активів – прав діяльності). Водночас створення, 

залучення та ефективне використання суб’єктами реального сектору економіки 

нематеріальних активів зумовлене станом, динамікою та ефективністю 
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фінансово-господарської діяльності. Отже, з одного боку, забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств є неможливим без використання та 

постійного збільшення (особливо завдяки власним зусиллям) кількості об’єктів 

інтелектуальної власності, а з іншого – інтелектуалізація може бути успішною, 

коли зберігається та постійно покращується фінансово-економічний стан 

підприємств. Тому відновлення позицій та становлення конкуренто-

спроможного вітчизняного виробництва варто розглядати як системний процес, 

де поєднуються фінансово-економічні та інтелектуально-творчі стимули 

підприємств. Що головне, нематеріальні активи за сучасними мірками належать 

до високопривабливих об’єктів інвестування, а тому здатні створити значні 

внутрішні фінансові резерви для підприємств при послідовному перетворенні 

на конкурентоспроможні комплекси динамічного розвитку. 

Очевидно, що за таких цільових орієнтацій суб’єктів реального сектору 

економіки достатньо ефективно повинна реалізовуватися державна політика 

імпортозаміщення в Україні, де враховуватимуться не лише поточні, а й 

перспективні проблеми вітчизняного виробничого комплексу, зокрема 

формування, охорони, комерціалізації інтелектуальної власності. Це дозволить 

вітчизняним товаровиробникам насамперед чіткіше усвідомити напрями і 

можливості державної підтримки, а також майбутні тенденції внутрішнього 

ринку (адже держава є основним ринковим регулятором і здатна істотно 

коригувати напрями розвитку ринкового середовища), на які варто очікувати та 

до яких необхідно адаптовуватися. За таких обставин нематеріальні активи 

здатні будуть сформувати у виробників вітчизняної продукції як внутрішнє 

конкурентне середовище (основна цінність трудової зайнятості персоналу 

полягатиме у розвитку інтелектуально-творчої та високопродуктивної праці 

при вирішенні завдань покращання фінансової результативності підприємства), 

так і зовнішнє (між підприємствами відбуватиметься активна боротьба за 

бюджетне фінансування пропонованих інвестиційно-інноваційних проектів, які 

передбачатимуть одночасне пришвидшення їхнього конкурентоспроможного 

розвитку та зниження рівня імпортної залежності економіки). 
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Сучасною вимогою зміцнення конкурентоспроможності підприємств є 

сформованість відносин партнерства та співробітництва. Щодо нематеріальних 

активів, варто розмежувати певні функції між підприємствами та органами 

державного управління. Зокрема, для вітчизняним підприємствам реального 

сектору економіки варто більше уваги приділяти тим процесам та структурам, 

які підтримують та полегшують створення нематеріальних ресурсів 

(встановлення інтелектуально-творчих взаємозв’язків та компетенцій, 

розроблення відповідних стандартів), а також вплив такого роду ресурсів на 

зовнішнє середовище (ініціювання та створення коопераційних об’єднань, 

інтегрованих бізнес-структур, комунікаційних майданчиків активізації 

інноваційної діяльності та зростання ділової активності). Водночас 

обов’язковою умовою ефективного використання нематеріальних активів є 

державне стимулювання та підтримка розвитку інтелектуальної праці, про 

достатність яких свідчать обсяги створення і комерціалізація, належний захист і 

охорона прав інтелектуальної власності.  

Дивлячись на ринкові тенденції в економіці України, можна 

стверджувати, що більшість виробників вітчизняної продукції не має у 

достатньому обсязі доступу до основних видів ресурсів, зокрема й 

нематеріальних. Але те, що діяльність з управління інтелектуалізацією вести 

потрібно, є доведеним фактом. Отже, до цього процесу необхідно підійти 

нестандартно та відхилитися від утверджених норм і правил. Це має бути 

діяльність, яка передбачає системний, ресурсозабезпечений та комплексний 

підхід до управління нематеріальними ресурсами підприємства, але з 

раціональним залученням і використанням фінансово-інвестиційних ресурсів. 

В економіці України вже тривалий час спостерігається низька активність 

підприємств у створенні та використанні передових технологій, 

раціоналізаторських пропозицій та об’єктів права інтелектуальної власності 

(ОПІВ), нерозвиненість сфери патентування та впровадження розробок, мала 

кількість патентних заявок та недостатність їх впровадження (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3 

Показники створення та використання нематеріальних активів 

підприємствами України у 2010-2015 рр., од. (складено за [118]) 

Показники 

Роки 
Темпи 

зростання, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 / 

2010 

2015 / 

2014 

Кількість підприємств, які створили 

передові технології 
154 172 179 176 106 97 63,0 91,5 

Кількість підприємств, які 

використовували передові технології 
1590 1958 2134 2073 1636 1520 95,6 92,9 

Кількість підприємств, у яких 

використані ОПІВ 
… … 419 428 333 301 … 90,1 

Кількість підприємств, у яких 

використані раціоналізаторські 

пропозиції 

196 182 169 146 100 95 48,5 95,0 

Кількість створених технологій 376 447 516 486 309 275 73,2 63,6 

  - з них нових 330 380 436 420 279 241 73,0 86,4 

Кількість охоронних документів, 

виданих на створені передові 

технології 

850 1030 1217 1012 769 677 79,6 88,0 

Кількість винаходів у 

використовуваних технологіях 
157 333 207 149 149 66 42,0 44,2 

Кількість використаних 

раціоналізаторських пропозицій 
11678 11595 11784 11291 11121 11015 94,3 99,0 

Кількість заявок на ОПІВ 38278 38536 49183 53522 44427 47813 124,9 107,6 

Кількість виданих охоронних 

документів на ОПІВ 
31396 30954 30356 30763 29677 26076 83,1 96,5 

 

На початку 2016 р. в Україні налічувалося 1710 підприємств та 

організацій, які займалися створенням і використанням передових технологій 

та ОПІВ, а також використанням раціоналізаторських пропозицій, що на 27,2 % 

менше, ніж у попередньому році. Також зменшилася кількість створених 

технологій, які були новими для України, – на 38 од., або 15,8 %, принципово 

новими – на 36 од., або у 2,2 раза, та за державним контрактом – на 7 од., або 

20,0 %. Відбулося зменшення кількості охоронних документів, виданих на 

створені передові технології, – на 92 од., або 13,6 % (з 769 од. (2014 р.) до 

677 од. (2015 р.)). Щодо окремих елементів: на винахід – 27 од., або 16,7 %; на 

корисну модель – 297 од., або 71,1 %; які мають патентну чистоту – 4 од., або 

16,7 %. Водночас кількість винаходів у використовуваних технологіях 

зменшилася всього за періодами – на 426 од., або 67,1 % (з 1218 од. (2014 р.) до 
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792 од. (2015 р.)), з них у звітному році – на 83 од., або у 2,3 раза (з 149 од. 

(2014 р.) до 66 од. (2014 р.)) [118]. 

Окрім передових технологій негативні тенденції характерні при 

використанні ОПІВ. Так, на початку 2016 р. 301 підприємство використовувало 

ОПІВ, з них 190 промислових підприємств (12,9 % від загальної кількості 

промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю), що на 32, 

або 10,6 % (відповідно 17 од., або 15,0 %) менше, ніж у попередньому році. При 

цьому зменшилася й кількість авторів ОПІВ – на 1498 осіб, або 10,6 % (з 15680 

осіб (2014 р.) до 14182 осіб (2015 р.)). Також зменшилася й кількість окремих 

ОПІВ: винаходів – на 198 од., або 12,3 % (з 1808 од. (2014 р.) до 1610 од. 

(2015 р.)); корисних моделей – на 419 од., або 19,0 % (з 2620 од. (2014 р.) до 

2201 од. (2015 р.)); промислових зразків – на 55 од., або 10,9 % (з 558 од. 

(2014 р.) до 503 од. (2015 р.)), з них створених за рахунок коштів державного 

бюджету – на 9 од., або у 2,5 раза [118].  

Погіршилися й результати раціоналізаторської діяльності вітчизняних 

підприємств. Так, на початок 2016 р. 95 підприємств використовувало 

раціоналізаторські пропозиції, що на 5,0 % менше, ніж у попередньому році. 

При цьому кількість використаних раціоналізаторських пропозицій зменшилася 

на 106 од., або 1,0 % (з 11121 од. (2014 р.) до 11015 од. (2015 р.)). 

Зі зменшенням кількості підприємств знизилася й їх патентна активність, 

зокрема у 2015 р. до Державної служби інтелектуальної власності України 

надійшло на 9,1 тис., або 20,5 %, менше заявок на ОПІВ, ніж у попередньому 

році. Так, в аналізованому періоді на винаходи надійшло на 605 заявок, або 

12,6 % (у т. ч. на 401 заявку від національних заявників, або відповідно 16,3 %) 

менше, ніж у попередньому році; корисні моделі – на 791, або 8,4 % (735, або 

8,0 %); промислові зразки – на 1144, або 41,8 % (1146, або 56,0 %); знаки для 

товарів і послуг за національною процедурою – на 5675, або 30,2 % (4629, або 

30,6 %) [118]. 

Попри зменшення заявок, повільно відбувається і патентування ОПІВ. 

Так, на початку 2016 р. на винаходи видано 67,0 % патентів від загальної 
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кількості поданих заявок, з них на ім’я національних заявників – 66,7 %, 

корисні моделі – 94,6 % (94,5 %), промислові зразки – 92,5 % (87,0 %), знаки 

для товарів і послуг за національною процедурою – 78,2 % (73,6 %). При цьому 

існували суттєві диспропорції у виданні патентів на ім’я іноземних та 

національних заявників відносно поданих заявок – коефіцієнт співвідношення 

відповідних заявок на винаходи становив 1,29; корисні моделі – 1,3; промислові 

зразки – 1,2; знаки для товарів і послуг за національною процедурою – 1,32. 

Крім того, зберігається низька виробнича придатність виданих патентів 

на ОПІВ. На початку 2016 р. від загальної кількості чинних патентів в 

економіці України використовувалося лише 7,0 % винаходів, 6,0 % корисних 

моделей, 4,0 % промислових зразків [118]. 

Відомо, що підприємства, які є активними учасниками ринку 

нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності, можуть обирати з 

метою ефективного управління ними декілька принципових стратегічних 

підходів. Це, до прикладу, стратегії захисту від конкурентів, нападу на 

конкурентів, оптимізації фінансово-господарської діяльності, створення іміджу 

тощо. Звісно, підприємства можуть обрати одну з цих стратегій, підготувати та 

реалізувати її. Утім, для розвитку вітчизняним підприємствам перспективно 

комплексно поєднати в системі стратегічного управління нематеріальними 

активами різні варіанти досягнення прогнозованих результатів. Такий висновок 

обґрунтовується тим, що, по-перше, нематеріальні активи об’єктивно не є 

головним (а лише підтримувальним, додатковим) чинником поступу 

підприємства, а тому недоречно концентрувати всі ресурси і зусилля на 

реалізації єдино обраної стратегії, а по-друге, підприємства для досягнення таких 

цілей не мають достатніх фінансових ресурсів та доступу до відповідних 

сегментів ринку. 

Принципова схема стратегічних підходів та послідовної реалізації 

стратегічних пріоритетів державної політики стимулювання активного 

використання і впровадження нематеріальних активів вітчизняних підприємств 

подана на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Стратегічні підходи та стратегічні пріоритети підвищення 

ефективності управління нематеріальними активами суб’єктів реального 

сектору економіки України (авторська розробка) 

Реалізація суспільно-маркетингового потенціалу 

нематеріальних активів 

 застосування патентів і свідоцтв з рекламною метою та 

для покращання суспільно-економічного іміджу  

Досягнення позитивного та достатнього економічного 

ефекту від використання нематеріальних активів 

 підвищення активності використання об’єктів 

нематеріальних активів; 

 зорієнтованість на комплексну комерціалізацію об’єктів 

нематеріальних активів 

Удосконалення структури нематеріальних активів 

 внесення об’єктів до зареєстрованого капіталу; 

 оптимізація амортизаційної політики; 

 застосування схем альтернативного обліку; 

 ідентифікація та облік усіх об’єктів 

Стратегічні рішення 

 

Реалізація 

стратегії захисту 

від конкурентів 

 

Реалізація 

стратегії 

формування 

статутного 

капіталу 

 

 

Реалізація 

стратегії 

формування 

іміджу 

підприємств 

Послідовність реалізації стратегічних пріоритетів 

Формування інтелектуального капіталу підприємств 

 штучного інтелекту (компетентність, організаційні 

знання, управлінські техніка та технології; управлінська 

інформація; інформаційно-технологічна інфраструктура; 

права на об’єкти інтелектуальної власності; результати 

інноваційної діяльності та НДДКР); 

 якісного та продуктивного персоналу (здатного 

генерувати, створювати і комерціалізувати та управляти 

нематеріальними активами) 

Компонування пакета нематеріальних активів підприємств 

 власних об’єктів, що перебувають на обліку та 

використовуються; 

 власних об’єктів, що надані в користування, зокрема на 

засадах спільної діяльності; 

 тимчасово власних об’єктів, права на які придбано за 

ліцензійними угодами; 

 залучених об’єктів зовнішніх суб’єктів; 

 об’єктів, які належать працівникам або спорідненим 

особам 

Вибудовування системи охорони та захисту 

нематеріальних активів 

 оформлення охоронних документів; 

 постановка всіх об’єктів на облік; 

 укладання інсайдерських договорів; 

 охорона через угоди про співпрацю 
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Суб’єкти реального сектору економіки України, дотримуючись 

визначеної послідовності в управлінні нематеріальними активами, здатні 

досягнути поставлених цілей в аналізованій сфері. Фактично, на першому етапі 

підприємствам необхідно сформувати власний інтелектуальний капітал, який 

складатиметься зі штучного та природно набутого інтелекту і якісного, 

кваліфікованого, підготовленого персоналу. Очевидно, що без кваліфікованих 

кадрів, які постійно розвиваються у професійно-кваліфікаційному плані, 

говорити не лише про високу ефективність, а загалом про діяльність 

підприємства у сфері нематеріальних активів взагалі не доводиться. Саме тому 

цей стратегічний пріоритет в аналізованій сфері варто розглядати як 

першочерговий. 

Органам державного управління потрібно стимулювати вітчизняні 

підприємства до формування власних пакетів нематеріальних активів. Йдеться 

про те, що керівники багатьох підприємств не усвідомлюють того, що активи, 

якими вони володіють, можуть складатися не лише з власних, та ще й тих, що 

знаходяться на його обліку, але й із залучених. Тому їх пошук передбачає 

вирішення відповідного стратегічного завдання. Більше того, керівникам 

підприємств можна спрацювати таким чином, аби ще й рекрутувати 

кваліфікованих інноваційноорієнтованих працівників, які володітимуть 

(розпоряджатимуться) власними інтелектуальними розробками. 

Важливо ув’язувати перелік стратегічних пріоритетів, яких мають 

досягти підприємства, із послідовним впровадженням відповідного типу 

стратегічної поведінки. Так, реалізацію стратегії захисту від конкурентів 

важливо поєднати зі створенням повноцінної системи охорони й захисту 

нематеріальних активів, стратегію формування статутного капіталу – з 

удосконаленням структури нематеріальних активів, стратегії поліпшення 

ділового іміджу – із досягненням позитивного та достатнього економічного 

ефекту від використання нематеріальних активів і реалізацією його суспільно-

маркетингового потенціалу. 

Формування фінансово-ресурсного забезпечення управління 
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нематеріальними активами суб’єктів реального сектору економіки України має 

стратегічний характер і, відповідно, істотно залежить від чинників зовнішнього 

середовища (конкурентів, споживачів, інвесторів, державної підтримки, 

елементів інфраструктури ринку, науково-технічного прогресу), хоча 

ініціювання та реалізація нових бізнес-ідей відбуваються у внутрішніх 

структурних підрозділах (тобто залежать від чинників внутрішнього 

середовища, зокрема технологічного оснащення та виробничого потенціалу, 

якості кадрового складу). Тому в системі стратегічного управління 

нематеріальними активами суб’єктів реального сектору економіки постійно 

повинен проводиться пошук можливих джерел формування фінансово-

ресурсного забезпечення реалізації поставленої мети та цілей (рис. 5.6).  

Відомо, що вираженою ознакою сформованості фінансово-ресурсного 

забезпечення господарської діяльності є переважання власного капіталу 

суб’єктів бізнесу в загальній його структурі. Тому пріоритетним напрямом 

управління нематеріальними активами на вітчизняних підприємствах варто 

вважати накопичення власних ресурсів, які здатні забезпечувати вирішення 

основних стратегічних завдань в аналізованій сфері. 

Безсумнівно, що процеси формування, використання та розвитку 

внутрішнього і зовнішнього фінансово-інвестиційного забезпечення управління 

нематеріальними активами є важливими чинниками забезпечення конкуренто-

спроможності підприємств реального сектору економіки. Позитивні зрушення в 

досліджуваній сфері можливі лише в разі розроблення та реалізації керівниками 

підприємств механізмів управління фінансовими ресурсами, що дозволять 

сформувати фінансові резерви, оптимізувати за необхідності кредиторську 

заборгованість, підвищити рентабельність власного капіталу тощо.  

Водночас у системі фінансово-ресурсного забезпечення управління 

нематеріальними активами вагома роль належить питанню формування та 

розвитку інтелектуально-кадрового потенціалу як передумови фінансово-

економічної життєздатності та зміцнення конкурентних позицій підприємств. 
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Рис. 5.6. Модель формування та використання фінансово-ресурсного 

забезпечення управління нематеріальними активами суб’єктів реального 

сектору економіки України (авторська розробка) 

 

Зокрема, досягнення таких цілей передбачає використання підходів, які 

активно стимулюють прогресивне зростання інтелектуалізації праці, реалізацію 

програм професійної підготовки та перепідготовки кадрів, посилення 

креативності та здатності працівників генерувати інновації. 

Формування бази 

стабільного 

функціонування 

Створення умов для інвестиційно-

інноваційного розвитку 

Забезпечення розвитку 

підприємства на 

інноваційних засадах 

Підсистема формування фінансово-ресурсного забезпечення 

Власне фінансове 

забезпечення: 

 чистий та реінвестований 
прибуток; 

 амортизаційні 
відрахування; 

 страхові відшкодування; 

 іммобілізовані ресурси; 

 фінансовий результат від 
альтернативного 

використання активів та 

ресурсів; 

 внутрішні фінансові 

зобов’язання 

Залучений фінансово- 

інвестиційний базис: 

 банківські кредити та позики; 

 кошти позабанківських 

кредитних установ; 

 сучасні (факторинг, 
форфейтинг, лізинг, венчурні 

фонди) інструменти та засоби 

управління фінансами; 

 фінанси суб’єктів ринку 
страхових послуг; 

 бюджетно-грантова підтримка; 

 кошти суб’єктів інституційної 

фінансової інфраструктури 

Інтелектуально-кадровий 

капітал: 

 висококваліфікований 
персонал; 

 програми професійної 
підготовки та 

перепідготовки кадрів; 

 висока креативність 
працівників, здатність 

генерування інновацій; 

 ефективне використання 
інтелектуально-кадрового 

потенціалу; 

 висока продуктивність 

праці 

Підсистема використання фінансово-ресурсного забезпечення 

Матеріально-технічне 

забезпечення: 

 оновлена матеріально-

технічна база;  

 ЕОМ;  

 засоби та пристрої; 

 оптимальні запаси 

комплектуючих тощо 

Техніко-технологічний базис: 

 автоматизована система обліку; 

 інтелектуальні виробничі 
системи; 

 управлінські техніка та 
технології; 

 енергоощадні технології; 

 системи інформатизації 
виробничо-господарської 

діяльності 

Інформаційно-

аналітична підтримка: 

 аналіз та діагностика 

внутрішнього і 

зовнішнього середовища; 

 інформаційно-аналітич-

ний центр активізації 

діяльності з управління 

нематеріальними 

активами 

Підсистема управління розподілом фінансово-ресурсного забезпечення підприємств 

Самодостатність Стійкість Розвиток 
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Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів реального 

сектору економіки України не може вважатися забезпеченою без покращання їх 

матеріально-технічного стану. Так, зниження платоспроможності, зменшення 

обсягів оборотних коштів, зростання кредиторської заборгованості і, як 

наслідок, скорочення капітальних вкладень у процеси формування й 

ефективного використання нематеріальних активів можуть призвести до 

об’єктивного обмеження виробничо-технологічних потужностей, неналежного 

оновлення та зростання рівня фізичного і морального зносу матеріально-

технічної бази підприємства. Тому досягнення цілей у системі стратегічного 

управління нематеріальними активами повинно базуватися на засобах та 

інструментах, що перешкоджатимуть виникненню таких негативних явищ.  

Варто додати, що перспективним з огляду на необхідність підвищення 

ефективності управління нематеріальними активами є впровадження 

інноваційних технологій у внутрішньофірмові виробничі процеси. Йдеться про 

формування техніко-технологічного базису реалізації нематеріальних засобів 

зміцнення конкурентоспроможності суб’єкта господарської діяльності. Так, 

нарощування та ефективне використання підприємствами реального сектору 

економіки власного техніко-технологічного потенціалу через економію 

матеріальних та експлуатаційних витрат створює передумови для успішної 

реалізації стратегічних програм ефективного використання нематеріальних 

активів.  

Усе більший вплив на формування фінансово-ресурсного забезпечення 

управління нематеріальними активами підприємств реального сектору 

економіки України має інформаційно-аналітична підтримка. Впровадження та 

всебічне використання сучасних інформаційних технологій у діяльності 

підприємств забезпечує інформаційно-аналітичний базис прийняття 

управлінських рішень, задовольняє інформаційні потреби персоналу, створює 

умови для формування позитивної громадської думки.  

Особливістю сучасної концепції фінансово-ресурсного забезпечення 

управління нематеріальними активами є те, що ефективність інноваційних 
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процесів залежить не тільки від того, наскільки якісно сформовано фінансовий 

капітал, а й від того, як налагоджене його використання з метою посилення 

конкурентоспроможності підприємства. Також результатом фінансово-

ресурсного забезпечення управління нематеріальними активами повинно стати 

впровадження інновацій і технологічних продуктів (автоматизованих систем 

управління, енергоощадних технологій, ІТ-технологій). 

В умовах глобалізації та інформатизації економічних відносин 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств усе більше залежить від 

чинника нематеріальних ресурсів та активів, у структурі яких важливе місце 

відводиться інтелектуальній власності та правам доступу до тих чи інших 

ресурсів. Формування та ефективне використання нематеріальних активів 

підприємств мають здійснюватися згідно з чітко визначеним стратегічним 

планом з поступовим проходженням і виконанням таких етапів, як формування 

інтелектуального капіталу підприємства, компонування пакета його 

нематеріальних активів, вибудовування системи охорони і захисту 

інтелектуальної власності, удосконалення структури нематеріального капіталу 

підприємства, досягнення позитивного та достатнього економічного ефекту від 

використання нематеріальних активів, реалізація суспільно-маркетингового 

потенціалу нематеріальних активів. 

Політика управління нематеріальними активами потребує належного 

фінансово-ресурсного забезпечення, що може акумулюватися вітчизняними 

підприємствами з таких джерел: власне фінансове забезпечення, залучений 

фінансово-інвестиційний базис, інтелектуально-кадровий капітал, матеріально-

технічне забезпечення, техніко-технологічний базис, інформаційно-аналітична 

складова. Залучення і використання ресурсів за цими напрямами дозволяє 

гарантувати умови самодостатності (формування бази стабільного 

функціонування), стійкості (створення умов для інвестиційно-інноваційного 

розвитку) та розвитку (забезпечення розвитку підприємства на інноваційних 

засадах). 
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5.4 Засоби державної політики реалізації економічного потенціалу 

суб’єктів реального сектору економіки в умовах зміни 

зовнішньоекономічного вектора держави 

 

Україна на сучасному етапі свого соціально-економічного поступу 

зазнала низки критично негативних і загрозливих для національної безпеки 

ризиків і загроз. Йдеться про зовнішню військову, політико-економічну, 

інформаційну та іншу агресію, анексію Криму, непідконтрольність територій 

Донбасу, втрату близько четверті потенціалу реального сектору економіки.  

Водночас Україна отримала унікальні можливості якісної зміни вектора 

свого економічного розвитку, інтегрувавшись у значно більш місткий та 

інтелектуально-інноваційний ринок, яким є ринок країн ЄС. Відповідно до 

реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС у найближчій стратегічній 

перспективі ринки ЄС мають стати об’єктом інтересів вітчизняних 

промислових підприємств, які створюють додану вартість, мають наміри 

долучитися до розвитку й формування конкурентоспроможної національної 

економіки. Більше того, унаслідок формування зони вільної торгівлі з ЄС 

фактично відбувається розширення меж внутрішнього ринку України й на 

території держав Європейського Союзу. 

Попри стратегічність цього вектора статистичні дані свідчать, що у 

2013 р. обсяги експорту товарів і послуг з України до країн ЄС становили 

20,2 млрд дол. США та були на 3,8 млрд дол. США більшими, ніж у 2016 р. 

(дод. Л, табл. Л.1). Але частка країн ЄС в загальному обсязі експорту зросла (на 

більш як 10,0 в.п. за 2013-2016 рр.) і на початку 2017 р. становила 37,1 %. 

Водночас істотно посилилася імпортна залежність національної економіки від 

європейських товарів, частка яких у загальному імпорті на початок 2017 р. 

становила 43,7 % і впродовж останніх років зростала на 2,2 % щороку. Уже ці 

дані свідчать про те, що вихід та закріплення на ринках ЄС потребують часових 

і ресурсних витрат, значною мірою залежать і від стану розвитку економіки.  

Також сформувалася залежність національної економіки від 
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інвестиційного капіталу країн ЄС і, навпаки, від власного інвестування в 

об’єкти, які розташовані в європейських країнах. Так, на початку 2017 р. частка 

країн ЄС у загальній сумі прямих іноземних інвестиції в Україну перевищила 

76,0 %, і, отже, вплив європейських інвесторів на розвиток реального сектору 

економіки посилився. Утім, упродовж 2013-2016 рр. обсяги інвестицій з країн 

ЄС суттєво скоротилися – на 9,5 млрд дол. США, або 27,2 %, зокрема через 

тривале військове протистояння України з Російською Федерацією та окупацію 

нею промислових територій, на яких зосереджувалася значна частка 

європейських інвестиційних активів. Стосовно вітчизняних інвесторів, їх 

пріоритети не змінилися і переважна частка капіталовкладень (понад 90,0 %) 

здійснюється в країни ЄС, що більше свідчить про звуженість бізнес-інтересів 

та відсутність тісних партнерських зв’язків з іншими економічно розвиненими 

країнами. 

Про складність конкуренції на ринках ЄС свідчать і питомі дані щодо 

обсягів експорту та імпорту, а також прямих іноземних інвестицій у середньому 

в розрахунку на одного експортера, імпортера чи суб’єкта зовнішньо-

економічної діяльності. У 2016 р. порівняно з 2013 р. спостерігається суттєве 

зменшення показників: експорту та імпорту товарів у розрахунку на одного 

експортера (імпортера) – на 91,1 % та у 2,2 раза відповідно; прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на одного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності –

62,1 % (див. дод. Л, табл. Л.2). Отже, при збільшенні суб’єктів зовнішньо-

економічної діяльності України, у т. ч. зі спеціалізацією на ринках ЄС, обсяги їх 

діяльності скоротилися, що свідчить про обмежені можливості вітчизняного 

бізнесу стосовно ширшої експансії на ринок ЄС. 

Слід зазначити, що за період дії Угоди про асоціацію України з ЄС, дещо 

покращилася структура вітчизняного експорту в країни ЄС. Так, майже третину 

в експорті у 2016 р. становила продукція АПК і харчової промисловості, зросла 

частка електричних та механічних машин. Попри позитивні тенденції, 

переважно у країни ЄС експортується сировинно-ресурсна продукція з низьким 

ступенем виробничої обробки та з малою часткою доданої вартості (див. дод. Л, 
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табл. Л.3). Тому актуальним для органів державної влади стає завдання 

забезпечення створення й розвитку замкнутих циклів експортного виробництва, 

що відповідатиме вищим технологічним укладам, європейським стандартам і 

сучасним принципам сталого інклюзивного економічного зростання. 

Позитивні зрушення характерні й для структури прямих іноземних 

інвестицій. За останні роки зросла частка інвестицій з країн ЄС у вітчизняну 

переробну промисловість та сектор інформації і телекомунікацій. Проте все ще 

малими залишаються інвестиції у транспорт і зв’язок, будівництво, інші галузі 

реального сектору економіки. Зокрема, у сільському господарстві та транспорт-

ній сфері обсяги накопичених прямих інвестицій з країн ЄС значно менші, ніж 

у промисловості. Негативні тенденції явно виражені в абсолютних значеннях, 

зокрема у вітчизняну промисловість та аграрний сектор відбулося істотне 

скорочення загальних обсягів інвестицій з країн ЄС (див. дод. Л, табл. Л.4). 

Таким чином, окреслені макроекономічні передумови свідчать, що 

вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки мають труднощі та 

потребують ресурсно-економічної підтримки для власного поступу й експансії 

на ринки ЄС. Ситуація з кожним роком ускладнюватиметься, адже 

наближатиметься завершення пільгового етапу, коли для вітчизняних 

експортерів діє нульове мито і аналогічний режим буде встановлено для 

імпорту в Україну з ЄС. 

Потрібно зауважити, що державна ресурсно-економічна підтримка і 

сприяння експортерам реалізується практично у всіх державах, які досягли 

успіхів у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Причому її обсяги, 

звичайно, залежать від стану соціально-економічного розвитку і фінансово-

інвестиційних можливостей держав, але реалізується вона всюди, причому 

вагомою є роль у цих процесах саме держави. 

Для ідентифікації напрямів ресурсної підтримки суб’єктів зовнішньо-

економічної діяльності проводилося експертне опитування керівників та 

фахівців підприємств харчової, легкої, деревообробної, машинобудівної, 

нафтохімічної промисловості. Результати опитування наведені на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Результати оцінювання потреби в ресурсному забезпеченні 

суб’єктів реального сектору економіки в умовах євроінтеграції, рівень 

важливості на думку керівників, % 

 

Окрім фінансової підтримки, сформувалася істотна потреба в суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності у консультаційно-інноваційній підтримці. 

При цьому високу актуальність вона має як для підприємств, які здійснюють 

(48,3 % опитаних респондентів), так і для тих, які планують здійснювати 

(68,8 %) зовнішньоекономічну діяльність. Особливо важливо вітчизняним 

підприємствам реального сектору економіки швидко адаптуватися до 

європейських стандартів виробництва та реалізації продукції, враховуючи 

суттєві відмінності від них внутрішніх інституційно-правових норм. 

Інші потреби та відмінності у них для виділених суб’єктів реального 

сектору економіки є рівнозначними та суттєво не відрізняються. Йдеться про 

транспортно-логістичне, техніко-технологічне та інтелектуально-кадрове 

забезпечення. Лише варто виділити високу необхідність у сформованості 

інтелектуально-кадрового забезпечення для підприємств, які планують 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Це й не дивно, адже вихід на 
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зовнішні ринки вимагає отримання низки дозволів, укладання партнерських 

відносин, постійного відстеження комерційних операцій тощо. 

Враховуючи пріоритетність фінансової підтримки для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, проводилося експертне опитування їх 

керівників та спеціалістів стосовно виділення переліку джерел фінансових 

ресурсів, що дозволяють забезпечити функціональність такої діяльності. 

Результати опитування наведені на рис. 5.8. 
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Рис. 5.8. Головні джерела спрямування фінансової підтримки вітчизняних 

суб’єктів бізнесу для розвитку експортно-виробничих потужностей в 

умовах євроінтеграції, рівень важливості на думку керівників, % 
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Вдалося з’ясувати, що найбільш затребуваними статтями фінансування 

для суб’єктів реального сектору економіки в ході здійснення чи планування 

зовнішньоекономічної діяльності (рівень важливості на думку респондентів 

перевищує 60,0 %) є: 1) страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності; 

2) проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків; 3) реалізація 

інноваційних заходів, програм з розвитку та зміцнення конкуренто-

спроможності продукції; 4) модернізація та осучаснення виробничих процесів; 

5) фінансування заходів з патентної захищеності продукції.  

Окремо варто виділити необхідність експертно-консультаційної 

підтримки для підприємств, які планують здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність (рівень важливості досягає 80,0 %), адже провинні пройти процедури 

сертифікації експортної продукції та узгодження її виробничих параметрів з 

європейськими нормами. Це потребує значних не лише фінансових ресурсів, а 

й інтелектуально-кадрових та організаційно-інституційних, які попередньо 

повинні бути сформовані та постійно покращуватися. 

У процесі вивчення функціональних основ зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктами реального сектору економіки проводилося експертне 

оцінювання їхніх потреб у фінансових послугах при виході на ринки ЄС, 

результати яких наведено на рис. Л.1 (див. дод. Л). Варто відзначити 

важливість підвищення доступності і здешевлення кредитних ресурсів (26,2 % 

опитаних респондентів) та дієвості страхування фінансово-інвестиційних 

операцій (18,7 %). Водночас підприємства, які планують здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність у країнах ЄС, не можуть її ефективно 

реалізувати, коли на внутрішньому ринку знижується кредитна активність 

банківських установ, скорочується їх кредитний портфель, неефективно 

реалізується державна грошово-кредитна політика (14,4 %), відсутні реальні 

податкові й інші стимули для інвестування в експортне виробництво продукції 

(12,3 %), державні фінансово-кредитні та інвестиційні організації (фонди) не 

спроможні достатньою мірою гарантувати фінансово-інвестиційні ризики 

(12,2 %), не розроблено чи неефективно реалізуються бюджетні програми 
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субсидування зовнішньоекономічної діяльності (11,6 %). Менше значення при 

виході на ринки ЄС для суб’єктів реального сектору економіки має 

альтернативна фінансова підтримка (4,6 %), яку розглядають як доповнення до 

основного пакета фінансових послуг і таку, що має невисоку інвестиційну 

віддачу. 

Додатково варто виділити й інші чинники (аргументи), які доводять 

важливість реалізації державної політики посилення ресурсної підтримки 

суб’єктів реального сектору економіки в умовах зміни зовнішньоекономічного 

вектора держави.  

По-перше, об’єктивно високий рівень складності та витратомісткості 

виходу на зовнішні ринки, зокрема ЄС. Це вимагає значних фінансових витрат 

на маркетингові дослідження, сертифікацію, адаптацію до умов високого рівня 

конкуренції, логічних витрат тощо.  

По-друге, це недоліки економіко-правового середовища зовнішньо-

економічної діяльності в Україні, зокрема недосконалість механізму 

відшкодування ПДВ, несформованість системи страхування експортних 

кредитів, у т. ч. за державної підтримки, слабкі інституційно-ресурсні 

можливості суб’єктів вітчизняного ринку фінансових послуг. 

По-третє, це значно гірші передумови для конкуренції вітчизняних 

суб’єктів реального сектору економіки з підприємствами країн ЄС. Так, у 

реальному секторі економіки суб’єкти господарювання мають критично 

низький фінансово-економічний стан, про що свідчить високий рівень 

збитковості (транспорт – 40,7 %, промисловість – 35,1 %), низька 

рентабельність (сільське господарство – 2,2 %, промисловість – 5,5 %), низька 

придатність основних засобів (промисловість – 23,1 %, сільське господарство – 

51,1 %, транспорт – 53,4 %), низька оборотність оборотних активів (сільське 

господарство – 1,3 раза, промисловість – 2,0 рази, транспорту – 2,1 раза). 

Окремо варто відзначити нерівні умови фінансової підтримки в країнах 

ЄС і України, адже в країнах ЄС кредити надаються під 3,0-7,0 %, а в Україні – 

19,0-23,0 %. Також у країнах ЄС активно функціонують Фонд фінансової 
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стабільності (EFSF) (обсяги робочих активів становлять понад 800,0 млрд євро), 

експортні кредитні агентства (EKA) та інші фінансово потужні інвестиційно-

кредитні організації (фонди, агентства). 

Слабкими залишаються й можливості суб’єктів вітчизняної фінансово-

інвестиційної інфраструктури, неефективно використовуються інструменти 

альтернативного фінансування (лізингу, факторингу, вексельних розрахунків) 

на противагу високій доступності підприємств ЄС до послуг і ресурсів 

фінансово-інвестиційної, страхової та іншої інфраструктури. 

Також вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки є інноваційно не 

активними. Це підтверджується наступним: у 2010-2015 рр. частка вітчизняних 

підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, не перевищила 15,0 %, у 

країнах ЄС – 65,0-75,0 %; менше ніж 1,0 % зареєстрованих в Україні об’єктів 

інтелектуальної власності реалізуються на практиці, у країнах ЄС – понад 

25,0 %; в Україні дохід від продажу ліцензій у перерахунку на одну особу 

становить близько 1 дол. США на рік, а в середньому у країнах ЄС понад 

100 дол. США. 

Не дозволяє реалізувати належним чином економічний потенціал 

вітчизняним суб’єктам реального сектору економіки низька ефективність 

страхових фінансово-кредитних відносин на внутрішньому ринку. Про це 

свідчать: 1) збитковість страхування фінансових ризиків (співвідношення 

виплат та платежів), яка становить приблизно 4,0-5,0 %; 2) якість задоволення 

звернень щодо страхування фінансових ризиків (з п’яти задовольняється лише 

одне); 3) високі рівні франшизи (від 8,0 до 15,0 % страхової суми) та 

тарифікування (середній тариф встановлюється на рівні 5,0-7,0 % і вище 

залежно від рівня ризику й терміну страхування). 

Отже, до чинників, які стримують формування і реалізацію інструментів 

ресурсної підтримки суб’єктів реального сектору економіки в Україні для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності на ринках ЄС, варто зарахувати: 

- недосконалість нормативно-правової бази, що встановлює і регулює 

розвиток та функціонування системи економічно-ресурсного забезпечення; 
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- відсутність системи стратегування і планування створення в державі 

системи організаційно-економічної підтримки суб’єктів-експортерів реального 

сектору економіки; 

- нерозвиненість інфраструктури та обмеженість ресурсоспроможних 

суб’єктів, які надають необхідні для представників експортерів реального 

сектору економіки інвестиційні послуги; 

- порівняно висока вартість банківського кредитного ресурсу, особливо 

на операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю; 

- обмеженість практик бюджетно-фінансової підтримки експортерів 

реального сектору економіки. 

Отже, необхідність посилення ресурсної підтримки вітчизняних суб’єктів 

реального сектору економіки в умовах зміни зовнішньоекономічного вектора 

держави очевидна. Відповідно виникає низка завдань, виконання яких 

дозволило б реалізувати увесь їхній конкурентний потенціал на зовнішніх 

ринках. Очевидно, зусилля слід передусім спрямувати на усунення причин та 

чинників, які цьому перешкоджають. Але при цьому такі зусилля мають бути 

комплексними, як показано на рис. 5.9. 

У цьому напрямі пропозиції мають стосуватися заходів центральних 

органів влади, регіональних та місцевих, галузевих, а також функціональних 

аспектів економічної системи країни та безпосередньо суб’єктів бізнесу. Тільки 

за такого системного підходу можливо сформувати економічний ресурс у 

державі, де йде війна і де бюджетні та приватно-легальні фінанси об’єктивно 

обмежені. 

Об’єктивним є те, що головними завданнями державної політики на 

центральному рівні є вдосконалення інституційно-правового забезпечення у 

сфері економічно-ресурсної підтримки вітчизняних підприємств, 

запровадження стратегічного планування цих процесів, становлення 

національної системи фінансової підтримки (рефінансування, субсидування, 

страхування ризиків і гарантій), а також залучення інвестиційних ресурсів з-за 

кордону. Про ефективність такого вектора державної політики свідчитиме 
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поступова мінімізація участі держави у фінансуванні проектів, активне 

залучення приватних інвесторів до фінансування під державні гарантії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Система фінансово-економічних інструментів державної політики 

підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах 

євроінтеграції (авторська розробка) 
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інвестиційної підтримки, формуванні експортоорієнтованих кластерів, 

залученні бізнес-асоціацій, промоції інвестиційної привабливості територій. 

На галузево-інфраструктурному рівні доречно активізувати зусилля на 

посиленні можливостей вітчизняних суб’єктів ринку фінансових послуг. 

Зокрема, державним органам влади варто взяти на себе головні координаційні 

функції у створенні та розвитку мережі кредитно-фінансових організацій з 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності, забезпечити вищу ефективність 

реалізації базових функцій інституцій інвестиційної підтримки, сформувати 

майданчики співпраці суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та ринку 

фінансових послуг, створити умови для ширшого використання можливостей 

страхової сфери, розширити практичне використання інструментів 

альтернативної інвестиційної підтримки. 

Не менш активною має стати й діяльність безпосередньо суб’єктів 

реального сектору економіки. У рамках державної політики важливо надати їм 

для цього відповідні конкурентні можливості заради формування внутрішніх 

фондів інвестування в модернізацію техніко-технологічної бази, оптимізації 

структури витрат та підвищення ефективності господарювання, впровадження 

стандартів якості, реалізації інтеграційних проектів для акумулювання 

фінансово-інвестиційного ресурсу. 

Про комплексність державної політики підтримки суб’єктів реального 

сектору економіки в умовах зміни зовнішньоекономічного вектора держави 

свідчитиме раціональне обрання та застосування набору інструментів 

відповідно до визначених рівнів і напрямів реалізації. 

Безпосередньо до інструментів державної політики на центральному рівні 

варто віднести наступні.  

По-перше, поліпшення інституційно-правового базису фінансово-

економічної підтримки суб’єктів реального сектору економіки. Тут доцільно 

відзначити суттєвий прогрес державних органів влади, яким вдалося розробити 

та привести в дію (законодавчо затвердити) процедури забезпечення 

масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) вітчизняного походження 
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шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування 

експорту [348]. Так, заплановано створити експортно-кредитне агентство, 

головною місією якого буде надання державної інституційно-організаційної та 

фінансово-інвестиційної підтримки вітчизняних експортерів. Така державна 

інституція функціонуватиме у формі публічного акціонерного товариства, 

матиме початковий статутний капітал та забезпечуватиметься постійним 

бюджетним фінансуванням.  

Варто зауважити, що такого роду структури функціонують у більшості 

країн світу, а намагання прийняти відповідний закон в Україні реалізовані лише 

з третьої спроби, коли перша була ще у 2003 р. Створення і діяльність 

експортного кредитного агентства має бути під прискіпливою увагою, а також 

необхідне створення в нашій державі ще однієї структури, яка істотно 

доповнює інвестиційний потенціал такого агентства. Йдеться про інституцію 

сприяння експорту, що надаватиме більшою мірою інформаційно-

консалтингове забезпечення реалізації економічного потенціалу суб’єктів 

реального сектору економіки в умовах зміни зовнішньоекономічного вектора 

держави. 

Потребує також подальшого вдосконалення вітчизняне законодавство із: 

- створення та функціонування суб’єктів інфраструктури фінансово-

інвестиційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

реального сектору економіки; 

- становлення системи державного управління підтримкою експорту, 

створення єдиних центрів координації фінансово-кредитної та інформаційно-

маркетингової підтримки, залучення прямих іноземних інвестицій; 

- впровадження податкових пільг виробникам-експортерам 

високотехнологічної продукції та інших стимулів для експортерів, у т. ч. 

віднесення на собівартість страхових внесків та інших витрат, пов’язаних із 

формуванням інвестиційного забезпечення експорту; 

- забезпечення розвитку інституційно-правових засад співпраці 

державних і приватних інституцій підтримки експорту і залучення прямих 
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іноземних інвестицій; інституційної підтримки експортного потенціалу малих 

суб’єктів підприємництва. 

По-друге, це прийняття «вертикалі» стратегій та державної, регіональних 

і галузевих програм фінансово-інвестиційного забезпечення суб’єктів 

реального сектору економіки з акцентуванням на модернізації й розвитку 

виробництва, техніко-технологічної бази та активізації зовнішньоекономічної 

діяльності. 

По-третє, це розширення бюджетно-фінансової підтримки та становлення 

її інфраструктури. Сюди варто віднести: 1) розвиток діяльності вже згадуваних 

експортно-кредитних агентств та організацій зі сприяння експорту; 

2) створення фонду страхування експортних кредитів (у т. ч. із залученням 

суб’єктів страхового бізнесу); 3) створення спеціалізованих венчурних фондів 

фінансово-інвестиційної підтримки пріоритетних експортоорієнтованих 

проектів; 4) розвиток консалтингової інфраструктури для надання 

інформаційних послуг, популяризації ділової репутації підприємств; 

5) започаткування практики субсидування експортерів для короткострокового 

фінансування експорту, кредитування експортером імпортера, кредитування 

«нового» експорту; 6) розширення практики державного гарантування випадків 

(неплатежу імпортера, забезпечення кредиту, зустрічних гарантій, 

інвестиційного захисту від політичного ризику, за акредитивами). 

По-четверте, це ефективне використання інвестиційно-інноваційних 

можливостей від співпраці України та ЄС. Тут варто наголосити, що в рамках 

реалізації положень Угоди є відповідний розділ, який передбачає надання з 

боку ЄС інвестиційної підтримки вітчизняним експортерам. І цим потрібно 

скористатися. Більше того, передбачена й участь вітчизняних підприємств 

реального сектору економіки у держзакупівлях ЄС. 

По-п’яте, це фінансово-економічна підтримка вітчизняних виробників 

шляхом заміщення частини їхніх експортних витрат при виході на ринки ЄС. 

Йдеться про активне інтегрування та конвергенцію (але при цьому й адаптацію 

вітчизняних підприємств) національної системи стандартизації і сертифікації до 
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європейських норм і стандартів. Таким чином вироблена вітчизняна продукція 

одночасно відповідатиме внутрішнім стандартам і нормам та буде готова до 

європейських вимог. Позитивно, що на початку 2016 р. набув чинності Закон 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», яким фактично 

впроваджено перехід від сертифікації до оцінювання відповідності продукції, 

та низка постанов Кабінету Міністрів України і наказів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, в яких визначаються сфери 

діяльності центральних органів виконавчої влади під час здійснення функцій 

технічного регулювання, затверджуються порядки розгляду апеляцій на 

рішення призначених органів з оцінки відповідності продукції, формування та 

ведення бази даних технічних регламентів, а також форми заявок на 

призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, знаків 

відповідності технічним регламентам, правила і умови їх нанесення [343; 352; 

353; 354; 365]. 

Також замістити частину витрат експортерів при виході на ринки ЄС 

можна за допомогою повноцінного впровадження системи «єдиного 

електронного вікна»; промоційної підтримки вітчизняної продукції, організації 

дво- і багатосторонніх торгово-промислових палат, бізнес-центрів, 

представництв у країнах ЄС. 

На рівні регіональних та місцевих органів влади і державного управління, 

з метою реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу вітчизняних 

суб’єктів реального сектору економіки, можливо та необхідно передусім 

реалізувати наступні інструменти. Так, потребує становлення й розвитку 

інфраструктура фінансово-інвестиційної підтримки. Йдеться про інвестиційно-

інноваційні майданчики, комунікаційні майданчики виробників та інвесторів, 

техніко-впроваджувальні особливі економічні зони і технопарки, проектні 

компанії, суб’єкти страхового бізнесу, інвестиційно-інформаційні портали 

тощо. 

Виконавцям державної системи управління варто частково перейняти 

функції реалізації експортного потенціалу малих суб’єктів підприємництва. 
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Позитивно, що в низці прикордонних областей України активно розробляється і 

планується прийняття регіональної Стратегії розвитку малих суб’єктів 

підприємництва. Важливо в цьому стратегічному документі, а також надалі у 

відповідних програмах передбачити розділ, який би стосувався реалізації цього 

напряму потенціалу малих суб’єктів підприємництва, тим більше, що області 

межують з країнами ЄС. 

Також актуально використовувати інструмент державно-приватного 

партнерства для спільної реалізації проектів суб’єктів малого інноваційного 

бізнесу, науково-дослідного сектору, інвесторів та підтримки з боку місцевих 

органів влади. 

Таким чином, регіональним та місцевим органам державної влади 

необхідно сформувати елементи приватно-публічної підтримки підприємств-

експортерів реального сектору економіки. Йдеться про створення 

інвестиційних фондів підтримки проектів експорту за галузями, територіями, 

секторами економіки тощо. 

Враховуючи зміну вектора зовнішньоекономічної державної політики, 

високого практичного значення набувають процеси ініціювання та підтримки 

створення кластерів за участі партнерів з держав ЄС, особливо в рамках 

транскордонної співпраці. Тут зацікавленість вітчизняних промислових 

підприємств полягатиме в отриманні доступу до передових новітніх технологій, 

високотехнологічного устаткування, засобів раціонального використання 

господарських та економічних ресурсів, а також можливостей транскордонної 

інтеграції у науково-технологічне та інноваційне середовище. 

Поряд із реалізацією кластерних ініціатив повинна бути забезпечена 

активна промоція інвестиційної привабливості територій, зокрема їх 

виробничо-експортного комплексу. Відповідно регіональним та місцевим 

органам державної влади слід зайнятися інформаційно-консалтинговою 

діяльністю, сприяти виставково-ярмарковій діяльності, торговельно-

політичним заходам, залучати з цією метою громадські та неурядові організацій 

місцевого і загальнодержавного значення. 
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Важливо створити стимули й можливості для залучення до цих процесів 

функціонально-інфраструктурних елементів. Йдеться про створення і розвиток 

кредитно-фінансових організацій для інвестиційної підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності. При цьому важливим аспектом є залучення 

до цих процесів філій та дочірніх структур вітчизняних банків за кордоном для 

залучення зовнішнього фінансового ресурсу. Перспективною є й співпраця 

через експортно-кредитну агенцію з міжнародними фінансовими організаціями 

для акумуляції зарубіжної інвестиційної допомоги. 

Також на галузевому рівні варто ширше використовувати можливості 

інвестиційного сектору. Важливим тут могло б стати залучення до співпраці 

провідних закордонних інвестиційних корпорацій, а також створення (у 

стратегічній перспективі) вітчизняної корпорації закордонних приватних 

інвестицій для інвестиційної і гарантійної підтримки підприємств-експортерів 

реального сектору економіки. 

Інший визначений інструмент стосується посилення участі страхової 

сфери у мінімізації ризиків та гарантуванні зовнішньоекономічної діяльності, 

забезпеченні доступу суб’єктів реального сектору економіки до фінансово-

кредитних ресурсів, у т. ч. шляхом створення страхових гарантійних фондів. 

Варто відзначити й необхідність використання і підтримки лізингових 

програм як засобу просування вітчизняної продукції (зокрема галузей 

машинобудування і приладобудування) на зовнішні ринки. Схеми лізингу, 

зокрема фінансового, дозволяють вигідно змінити окремі критичні параметри 

зовнішньоторговельних угод, до прикладу, замінити банківський кредит, 

відтермінувати оплату, отримати додаткові послуги і гарантії. Більше того, 

запровадження практики проведення лізингових операцій дозволить підвищити 

ефективність капіталовкладень в осучаснення техніко-технологічного процесу 

та інноваційну модернізацію виробничих об’єктів. У підсумку можна буде 

очікувати на зміцнення конкурентоспроможності виробників вітчизняної 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

На сьогодні серед підприємств різних галузевих секторів економіки не 
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набули широкого застосування альтернативні фінансові інструменти, якими є, 

до прикладу, селенг, факторинг, форфейтинг, краудфандинг. Так, завдяки 

селенговій діяльності промислові виробники зможуть суттєво підвищити 

активність використання й оновлення необоротних активів та зовнішнього 

міжгалузевого партнерства, інвестиційно-інноваційного співробітництва. 

Факторингові договірні операції дозволяють вирішити проблеми повернення 

дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, прискорити оборотність 

та оптимізувати структуру виробничих запасів, забезпечити своєчасне 

реінвестування капіталу та підвищити рівень його дохідності. Ще вищу 

актуальність для підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

мають форфейтингові операції, завдяки яким стає можливим отримувати 

кредити іноземних інвестиційних інституцій, використовувати потенціал 

іноземних фондів прямого інвестування, мінімізувати валютні та кредитні 

ризики, зменшити рівень трансакційних витрат та полегшити доступ до 

зовнішніх ринків інновацій. Прагнучи реалізувати різноманітні новаторські 

проекти, а також знизити трансакційні витрати на організацію фінансування 

таких проектів, підприємствам доцільно проводити операції краудфандингу, що 

передбачають залучення через інтернет-платформи фінансових ресурсів значної 

кількості фізичних та юридичних осіб. 

Наведені вище кроки потребують і активної роботи безпосередньо самих 

суб’єктів реального сектору економіки як щодо активності у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності на ринках ЄС, так і внутрішнього фінансово-

інвестиційного забезпечення цих процесів. Без сумніву, що вихід на нові ринки 

не може не відбутися без державної, зокрема бюджетно-фінансової, та 

підтримки з боку вітчизняного фінансово-інвестиційного сектору. Утім, 

суб’єкти господарювання мають активніше залучати власний фінансовий 

ресурс. Попри зрозумілі інструменти фінансування з прибутку та за кошти 

засновника-власника, державі слід стимулювати наступні речі. 

По-перше, це посилення мотивації до створення на підприємствах 

інвестиційних фондів розвитку виробництва для акумуляції власних 
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фінансових ресурсів, забезпечення оновлення основних виробничих засобів, 

нарощування виробничих потужностей і експортного потенціалу, інших 

інвестиційних потреб. Стимулами для підприємств тут можуть стати надання їм 

переваг при залученні до державно-приватних інвестиційних проектів, 

державного замовлення чи фінансово-кредитної підтримки через фонди 

підтримки підприємництва.  

По-друге, це зменшення трансакційних витрат і зміцнення 

конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору економіки за рахунок 

створення й розвитку кластерів (інших інтеграційних форм господарювання). 

Йдеться про активну державну підтримку локальних інтегрованих структур та 

систем, за рахунок чого знижується витратомісткість виробничо-господарських 

процесів та акумулюється спільний фінансово-інвестиційний ресурс підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності. 

По-третє, це сприяння збільшенню обсягів виробництва, експорту та 

підвищенню економічної ефективності господарської діяльності підприємств. 

Можливим засобом тут могла б слугувати бюджетно-грантова підтримка 

консультування бізнесу, отримання безвідсоткових кредитів чи субсидій під 

державні гарантії для участі у міжнародних інвестиційно-інноваційних 

проектах, залучення безоплатних і благодійних внесків. 

По-четверте, це реалізація підприємствами спільних проектів 

(вертикальної та горизонтальної інтеграції) у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності із залученням фахівців ІТ-сфери, консалтингу, маркетингу, 

транспортування, ринку фінансових послуг. Це дозволить виробникам 

вітчизняної продукції швидко адаптуватися до конкурентних умов на зовнішніх 

ринках, розширити сфери транскордонного інноваційного співробітництва та 

партнерства, сформувати надійну ділову репутацію у міжнародному 

інвестиційному середовищі. 

По-п’яте, це формування інвестиційних стимулів і можливостей для 

впровадження суб’єктами реального сектору економіки міжнародних 

стандартів управління якістю. Доречною тут є часткова організаційно-ресурсна 
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підтримка з боку владних структур. Йдеться про спрощення процедур 

отримання прямих бюджетних кредитів та інвестиційних податкових позик, 

організацію налагодження та підтримки міжнародного фінансово-

інвестиційного співробітництва у високотехнологічних секторах, забезпечення 

проведення переговорів з глобально-інтегрованими бізнес-структурами 

стосовно можливостей започаткування інвестиційних проектів техніко-

технологічної допомоги. 

Запровадження такого комплексного підходу до державної політики 

дозволить як покращити систему ресурсної підтримки вітчизняних суб’єктів 

реального сектору економіки в умовах євроінтеграції, так і диверсифікувати та 

вдосконалити структуру експортовиробничого комплексу, покращити умови та 

середовище для активізації зовнішньоторговельної діяльності, накопичити 

досвід ефективної державної фінансово-інвестиційної політики у сфері 

імпортозаміщення, посилити євроінтеграційні прагнення України та зміцнити 

конкурентоспроможність виробників вітчизняної продукції на спільній 

території зони вільної торгівлі з ЄС. 

 

 

5.5 Інструменти державної політики імпортозаміщення на ринку 

непродовольчих споживчих товарів 

 

Проблема імпортозалежності особливо гостра для сегмента 

непродовольчих товарів внутрішнього ринку України, де частка товарів, 

виготовлених не на території України, у структурі роздрібного товарообороту 

торговельної мережі підприємств у 2016 р. становила 64,4 %. Яскраво 

виражений характер імпортозалежності в секторі непродовольчих споживчих 

товарів властивий всім регіонам України, проте дещо більшою мірою – 

західним областям, оскільки на їх територіях: 1) зберігається висока частка 

продажу імпортних непродовольчих товарів у торговельних мережах (від 

48,0 % до 68,0 %); 2) швидко зростають обсяги імпорту та все більше 
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насичується ним внутрішньорегіональний непродовольчий ринок (приріст у 

середньому за рік становить близько 20,0 %); 3) не реалізується належним 

чином промисловий потенціал у виробництві непродовольчих товарів високого 

споживчого попиту (частка продажу невітчизняних основних непродовольчих 

товарів перевищує 90,0 %); 4) діяльність підприємств-імпортерів більш активна, 

ніж експортерів (випередження імпорту над експортом непродовольчих товарів 

сягає 72,0 %); 5) залишається стабільно від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 

непродовольчими товарами (перевищення імпорту над експортом сягає 60,0 %).  

Реалізація ефективних інструментів державної політики 

імпортозаміщення на прикладі західних областей України може надалі 

поширюватися й на всі внутрішньорегіональні споживчі ринки держави.  

Серед західних регіонів України найвищий рівень імпортозалежності 

характерний для Волинської області – 65,6 %, що на 1,2 % більше за 

середньодержавне значення показника. Хоча високою є залежність у 

Закарпатській – 60,8 %, Львівській – 60,0 %, Івано-Франківській – 55,2 %, 

Чернівецькій – 47,3 % областях (дод. М, табл. М.1) [118]. 

Упродовж 2012-2016 рр. частка продажу непродовольчих товарів, 

виготовлених не на території України, істотно збільшилася, у Волинській 

області – на 15,2 %. Зростання було притаманне й іншим областям, зокрема 

Закарпатській – 2,5 %, Івано-Франківській – 1,3 %, Чернівецькій – 1,2 %, 

Львівській – 1,0 %. Такі тенденції є постійними і, відповідно, зростання рівня 

імпортозалежності – поступальне, що не може не свідчити про формування 

істотних загроз економічній безпеці цих регіонів та держави загалом. 

Неефективність державної політики імпортозаміщення на ринку 

непродовольчих споживчих товарів підтверджується значною часткою таких 

товарів у загальному обсязі імпорту. Упродовж 2012-2016 рр. частка 

непродовольчих товарів у загальному обсязі імпорту зберігалася досить 

високою. Значення показника в середньому за період в Україні перевищувало 

90,0 %, а в окремих західних регіонах сягало майже ста відсотків (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Частки непродовольчих споживчих товарів у загальному обсязі 

імпорту в західних областях України у 2012-2016 рр. (складено за [118]) 
 

Зростання обсягів імпорту непродовольчих товарів зумовлене низкою 

обставин, які стимулюють таку тенденцію на внутрішньому ринку: збереження 

низького технологічного укладу вітчизняного промислового комплексу та 

відсутність у нього необхідного обсягу фінансово-інвестиційного потенціалу 

для зміни ситуації; підвищення купівельної спроможності населення, яке все 

частіше обирає товари вищої якості та іміджу – характеристики, за якими 

вітчизняні непродовольчі товари мають нижчу конкурентоспроможність 

порівняно з імпортними; недостатня кваліфікація праці для виробництва 

продукції вищих технологічних укладів, яка не здатна покращитися через 

невідповідність вітчизняної системи освіти та науки світовим стандартам і 

вимогам. 

Попри значні обсяги імпорту непродовольчих споживчих товарів, 

високими темпами відбувається його зростання, а отже, й посилюється 

імпортозалежність внутрішнього ринку. Так, за останнє п’ятиріччя у західних 

регіонах України обсяги імпорту непродовольчих споживчих товарів постійно 
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збільшувалися – у середньому за рік приріст становив близько 20,0 %. 

Найбільший приріст спостерігався у Волинській області (41,6 %, що на 26,1 в.п. 

більше за середньодержавне значення показника), а в інших областях він був 

таким: Чернівецькій – 14,7 %, Закарпатській – 13,3 %, Львівській – 13,2 %, 

Івано-Франківській – 10,4 % (див. дод. М, табл. М.2). 

У 2016 р. темпи зростання імпорту цих товарів лише посилилися. Досить 

високі темпи зростання спостерігалися у Волинській (2,2 раза, що було на 

99,9 в.п. більше за середньодержавне значення показника) та Івано-

Франківській (156,3 % (34,6 в.п.)) областях. Дещо нижчі значення були у 

Львівській (темпи зростання становили 136,8 %, що було на 15,1 в.п більше за 

середньодержавне значення показника), Чернівецькій (134,2 % (12,5 в.п.)) та 

Закарпатській (131,9 % (10,2 в.п.)) областях. На жаль, у західних регіонах 

України не відбулося відновлення та становлення конкурентоспроможного 

виробництва вітчизняної продукції, незважаючи на наявний потенціал, а саме: 

1) територіальне межування з країнами ЄС, яке дозволяє налагодити 

перспективні партнерські відносини щодо розбудови високотехнологічного та 

становлення нового виробництва; 2) наявність необхідної мінерально-

сировинної бази для переходу від імпорту з ЄС готової продукції до створення 

на власній території спільних виробничих підприємств; 3) достатній за 

європейськими мірками інфраструктурний розвиток, що передбачає наявність 

сучасних торговельно-логічних центрів, розбудову дорожньо-транспортної 

інфраструктури, високу насиченість банківськими установами; 

4) сформованість науково-технічного потенціалу, зважаючи на кількість вищих 

навчальних закладів та науково-дослідних інститутів.  

Утім, це не дозволяє спинити темпи зростання обсягів частки імпорту 

непродовольчих товарів західних регіонів України у загальнодержавному 

обсязі (див. дод. М, табл. М.3). Так, упродовж 2012-2016 рр. істотно зросла 

частка Волинської області – у 2,6 раза, і дещо менше Закарпатської (на 0,5 %) 

та Львівської (0,4 %) областей. Більше того, частки у них були одні з 

найбільших (понад 3,0 %) серед усіх регіонів України. Таким чином, можна 



444 

 

констатувати, що головні товаропотоки імпорту непродовольчої продукції 

проходять через кілька прикордонних областей і це спонукає державну систему 

влади до реалізації необхідних у межах цих територій заходів, які б 

стимулювали імпортерів розпочати виробництво свої продукції на території 

нашої держави. Тут актуальними можуть бути заходи з реалізації пілотних 

інвестиційних проектів і програм функціонування та розвитку імпортозамінних 

виробництв, зокрема створення територій, на яких інвесторам будуть 

надаватися фінансово-економічні стимули, зокрема завдяки інструментам 

інвестиційних пільг, державно-приватного партнерства, державного замовлення 

та бюджетного фінансування на конкурсних засадах. Так, у США вже тривалий 

час функціонують зони підприємництва, на території яких інвесторам 

пропонуються механізми відтермінування суми податків на перші 20,0 млн дол. 

США капітальних інвестицій, зарахування до 100,0 % операційних збитків 

протягом перших 15,0 років, отримання безвідсоткового кредиту на найм 

кваліфікованого персоналу на перші п’ять років, швидкого затвердження 

інвестиційних проектів і видачі рішень державними органами влади, пільгового 

отримання чи оренди землі й споруд; у країнах ЄС інвесторам у визначених 

урядом промислових зонах надаються податкові пільги до 100,0 % на п’ять 

років при сумі інвестицій понад 10,0 млн дол. США. 

В Україні досі не налагоджено достатніх масштабів загальнодержавного 

виробництва непродовольчої продукції, яка має високий споживчий попит у 

населення. Так, у 2016 р. за більшістю непродовольчих товарів вітчизняні 

виробники в західних регіонах України мали слабкі конкурентні позиції та були 

неспроможні достатньою мірою замінити імпортні аналоги. Частка продажу 

аудіо- та відеообладнання, телекомунікаційного устаткування, які вироблені не 

на території України, через торгову мережу підприємств західних регіонів 

України перевищила 96,0 %, комп’ютерів, периферійного устаткування, 

програмного забезпечення – 95,0 %, взуття – 94,0 %, автомобілів та автотоварів 

– 79,0 %, одягу та білизни з тканин – 77,0 %, побутових електротоварів та 

освітлювальних приладів – 76,0 %, парфумерно-косметичних товарів – 73,0 % 
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(див. дод. М, табл. М.4). При тому, що у 2000-2005 рр. вітчизняні підприємства 

виготовляли та реалізували такі групи непродовольчих товарів у значно 

більших обсягах і частка їх у структурі роздрібного товарообороту торгової 

мережі підприємств була вищою порівняно з теперішнім значенням. Значною 

мірою це продукція кінцевого виробництва, для відновлення та налагодження 

якого існують передумови та потенціал на території України, зокрема в 

західних областях. 

Позитивно, що вітчизняним товаровиробникам вдається наразі 

утримувати міцні конкурентні позиції на внутрішньому ринку за такими 

групами непродовольчих товарів, як матеріали будівельні та залізні вироби 

(частка імпорту становить 34,7 %), бензин моторний (35,1 %), газ стиснений та 

скраплений для автомобілів (40,4 %), дизельне пальне (газойль) (43,2 %), 

товари фармацевтичні (44,6 %), товари медичні та ортопедичні (45,5 %), 

побутові засоби для миття, чищення та догляду (59,1 %). Хоча частка імпорту є 

меншою за середньодержавне значення (64,9 %), але залишається критичною, 

зважаючи на минулі обсяги реалізації вітчизняних товарів у роздрібних 

торговельних мережах. 

Окрім високої неспроможності вітчизняних виробників насичувати 

внутрішній ринок товарами високого споживчого попиту, їм не вдається 

налагодити експортне постачання та перейти до реалізації політики 

експортоорієнтованого виробництва. У підсумку відбувається згортання обсягів 

експорту непродовольчих споживчих товарів та погіршення торговельного 

балансу. Так, упродовж 2012-2016 рр. у західних регіонах України обсяги 

експорту непродовольчих споживчих товарів щороку в середньому 

зменшувалися на 5,0 %, або близько 160,0 млн дол. США. Найбільш інтенсивне 

зниження спостерігалося в Івано-Франківській (17,6 %) та Чернівецькій (9,4 %) 

областях, а в інших було майже рівнозначним, зокрема у Закарпатській області 

– 2,7 %, Волинській – 1,6 %, Львівській – 0,1 %. Натомість обсяги імпорту 

непродовольчих споживчих товарів постійно зростали, що й призвело до 

погіршення торговельного балансу. 
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За останнє п’ятиріччя на ринок непродовольчих споживчих товарів у 

західних регіонах України проникнення імпорту було інтенсивнішим, ніж 

експортування цієї групи товарів, виготовлених на території України, на 

зовнішні ринки. Найвищі значення відповідного коефіцієнта випередження 

імпорту над експортом у 2016 р. були у Волинській (2,27) та Івано-

Франківській (1,51) і суттєво нижчі у Чернівецькій (1,37), Львівській (1,35), 

Закарпатській (1,20) областях (див. дод. М, рис. М.1). 

Коефіцієнти випередження імпорту над експортом непродовольчих 

споживчих товарів практично у всіх західних регіонах України впродовж п’яти 

років постійно зростали. Досить високе зростання коефіцієнта в середньому за 

цей період спостерігалося у Волинській (0,43), Івано-Франківській (0,31) та 

Чернівецькій (0,26) і дещо нижче у Закарпатській (0,19) та Львівській (0,14) 

областях. Понад те, відповідний коефіцієнт у 2016 р. за західними регіонами 

України перевищував середньодержавне значення на 0,14, зокрема у 

Волинській області – на 0,58, Чернівецькій – 0,17, Львівській – 0,02. 

Про погіршення торговельного балансу непродовольчих споживчих 

товарів у західних регіонах України засвідчили значення коефіцієнтів покриття 

експортом імпорту (див. дод. М, рис. М.2). У середньому серед західних 

регіонів України упродовж 2012-2016 рр. за аналізованою групою товарів 

імпорт перевищував експорт від 5,6 % (2015 р.) до 38,4 % (2012 р.). При цьому 

критична ситуація склалася у Волинській та Львівській областях, де рівень 

перевищення становив понад 40,0 %. Ще більше погіршилася ситуація в 

І півріччі 2017 р., коли в більшості областей спостерігалося критичне 

перевищення імпорту над експортом, зокрема найбільше у Волинській (на 

59,9 %) та Львівській (34,0 %) і дещо нижче в Івано-Франківській (21,2 %) та 

Чернівецькій (14,0 %) областях. 

Розглянуті тенденції, як-от: 1) утвердження значної частки 

непродовольчих споживчих товарів у загальному обсязі імпорту в міру 

посилення внутрішнього попиту; 2) високі темпи зростання імпорту 

непродовольчих споживчих товарів та збереження значної їх частки в структурі 
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роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств; 3) погіршення 

ефективності використання потенціалу виробництва непродовольчих товарів, 

які мають високий споживчий попит у населення; 4) згортання обсягів експорту 

непродовольчих споживчих товарів та погіршення торговельного балансу – 

зумовлені низкою чинників та особливостями, що в підсумку сприяють 

посиленню імпортозалежності держави та її окремих територій на ринку 

непродовольчих споживчих товарів. Так, для західних регіонів виразною 

ознакою імпортозалежності є близьке територіальне розміщення до кордонів 

іноземних держав, що сприяє більш активному просуванню імпортних товарів 

передусім у прикордонні області нашої держави. 

У 2016 р. митними органами західних регіонів України оформлено 

імпортних товарів на суму 4,2 млрд дол. США. Найбільше оформлено 

імпортних товарів на Львівській митниці ДФС – на суму 2,2 млрд дол. США 

(5,6 %), що в декілька разів більше порівняно з іншими західними 

регіональними митницями. Зокрема, Волинською митницею ДФС – на суму 

778,0 млн дол. США (2,1 %), Закарпатською – 503,8 млн дол. США (1,4 %), 

Івано-Франківською – 395,3 млн дол. США (1,2 %), Чернівецькою – 

278,9 млн дол. США (0,9 %) [119]. 

Негативно, що в західних регіонах транскордонний потенціал 

використовується недостатньою мірою й більше забезпечує зростання обсягів 

та покращання інтенсивності імпортних товаропотоків, ніж послаблення 

імпортозалежності вітчизняного внутрішнього ринку. На прикордонних 

територіях в Україні не існує оптово-роздрібних логістичних центрів, крупних 

торговельно-розважальних об’єктів, супер- та гіпермаркетів, в яких могла б 

успішно реалізовуватися вітчизняна продукція. Так, у Польщі (на митних 

пунктах Перемишль, Грубешів, Радимно) такі центри та об’єкти вже тривалий 

час функціонують і мають значний попит серед наших громадян. Більше того, у 

кожному прикордонному містечку чи селищі Польщі розміщено мережеві 

об’єкти роздрібної торгівлі (Biedronka, Lidl, Tesco), в яких реалізуються товари 
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під власними торговими марками, які в Україні вже давно стали популярними 

брендами та мають високий імідж. 

Неефективно використовується й внутрішньовиробничий потенціал 

прикордонних територій України. У підсумку вже тривалий період відбувається 

спад обсягів промислового виробництва непродовольчих товарів. Так, 

останніми роками в більшості західних регіонів України обсяги реалізованої 

промислової продукції зменшилися. У 2015 р. найнижчі значення індексу 

промислової продукції спостерігалися у Закарпатській (0,80) та Івано-

Франківській (0,89) областях, а в інших були порівняно рівнозначними, зокрема 

у Чернівецькій області – 0,98, Волинській – 0,99, Львівській – 0,99. У 2016 р. 

обсяги реалізованої промислової продукції продовжили зменшуватися – індекс 

промислової продукції в Івано-Франківській області становив 0,96, 

Чернівецькій – 0,97, Львівській – 0,99 [118]. 

Низка підприємств у західних регіонах України за останні роки в декілька 

разів зменшила обсяги виробництва непродовольчої продукції та на сьогодні є 

збитковою. До прикладу, у Волинській області – ПАТ «Луцький картонно-

руберойдовий комбінат», ПАТ «Луцьке авіапідприємство», 

ПАТ «Рожищерайагрохім», ПАТ «Ковельсільмаш», ПрАТ «СКФ Україна» та ін.; 

у Закарпатській – ПАТ «Закарпатполіметали», ПрАТ «Перечинський ЛК», 

ПАТ «Ужгородський завод «Турбогаз», ТОВ «ЕНО-Меблі ЛТД», 

ТОВ «Великобичківська меблева фабрика» та ін.; в Івано-Франківській – 

ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торговельне швейне об’єднання 

«Галичина», ПАТ «Івано-Франківська харчо-смакова фабрика», 

ПАТ «Автоливамаш», ДП «63 котельно-зварювальний завод», ТОВ «Українська 

побутова техніка», ДКП «Електроавтотранс» та ін.; у Львівській – ПАТ НПК 

«Галичина», ПАТ «Львівський завод телеграфної апаратури», 

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», ПАТ «Дрогобицький 

долотний завод», ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», 

ПрАТ «Львівський автомобільний завод», ПАТ «Полярон», ДП «Львівприлад», 

ДП «Львівський локомотиворемонтний завод» та ін.; у Чернівецькій – 
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ПрАТ «Імпульс», ПАТ «Завод Індустрія», ПАТ «Цегельний завод № 1», 

ПАТ «Чернівцісільмаш», ПАТ «Кварц», ПАТ «Гравітон», ДП «Завод 

Електропобутприлад», ТОВ «Акцент ЛТД» та ін. [170-176]. 

Втрата значного промислового потенціалу та неефективне використання 

виробничих потужностей у територіальних масштабах України має низку 

об’єктивних причин, зокрема: 1) відсутність у достатніх обсягах та за 

привабливими цінами сировинних ресурсів (нафтопродуктів, газового 

конденсату, електроенергії, мінеральних продуктів); 2) продовжується 

залишатися нереалізованим технічний та технологічний потенціал 

енергозбереження; 3) зберігається критичний рівень зношеності виробничих 

фондів при мінімальних капітальних інвестиціях; 4) обмеженість можливостей 

інвестиційного прориву в забезпеченні модернізації виробничих активів та 

збереження інвестиційного ресурсного дисбалансу, який проявляється у 

домінуванні власних інвестиційних джерел фінансування капітальних видатків 

при високій закредитованості промислових товаровиробників. 

Не сприяють ефективній реалізації державної політики імпортозаміщення 

особливості ментальності, зокрема суспільне переконання про вищу якість 

імпортних споживчих непродовольчих товарів (до прикладу, меблів, 

будівельних матеріалів, одягу, взуття тощо). Так, на ринку непродовольчих 

товарів західних регіонів України на 100 од. комп’ютерного устаткування 

припадає лише 1 од. вітчизняного виробництва, телекомунікаційного 

обладнання – 2, автотоварів – 8, побутового електрообладнання – 14 [118]. 

Очевидно, що така проблема сформувалася не нещодавно, а існує вже тривалий 

час. Вирішити її можливо завдяки підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, що потребує часу та значних капіталовкладень внаслідок 

їх обмеженості. Така ментальність сформувалася не об’єктивно, а більше має 

суб’єктивний психологічний характер, що сформувався завдяки рекламі, 

відгукам чи іншим інформаційним повідомленням. Тому в державній політиці 

імпортозаміщення повинні бути закладені заходи, які передбачатимуть 

вироблення нового ставлення суспільства до вітчизняних товарів на базі 
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національного патріотизму, соціальної відповідальності, історично 

утверджених традицій і правил. 

Наявність суперечливого інституційного базису, існування 

широкомасштабної корупції, істотні дисбаланси між цінами, якістю на товари в 

Україні та ЄС (чи інших розвинених країнах), загострення економічної кризи 

стимулюють високу інтенсивність тіньових (контрабандних) потоків 

непродовольчих споживчих товарів через кордон, формують базис для 

налагодження потужних організованих злочинних угруповань і стають 

передумовами для відходу суб’єктів господарювання на внутрішньому ринку 

України у тіньовий сектор. Так, завдяки схемам «човникової торгівлі» на 

прикордонних територіях західних областей України функціонують роздрібні 

торговельні мережі, які реалізують на внутрішньому споживчому ринку 

непродовольчі товари за істотно заниженими цінами. У межах цільових 

операцій «Рубіж-2016», «Акциз-2016» податковою міліцією Головного 

управління ДФС у Львівській області виявлено торговельну мережу, яка через 

інтернет-магазини та поштових операторів реалізовувала споживчі 

непродовольчі товари (в основному побутові засоби для миття, чищення та 

догляду) та на торговельних складах якої перебували значні обсяги 

контрабанди [327]. Такі торговельні мережі діють у багатьох прикордонних 

населених пунктах західних областей України та вже розвинули розгалужені 

мережі збуту товарів. Часто вони функціонують на внутрішньому ринку під 

брендами «Хімія з Німеччини», «Одяг з Європи», «Техніка з Європи», 

«Європейське взуття», «Європейські будівельні матеріали» тощо. 

Високу мотивацію для контрабандних потоків непродовольчих товарів 

створюють дисбаланси між цінами на товари в Україні та низці сусідніх 

європейських країн, зокрема на будівельні матеріали, побутові електротовари, 

аудіо- та відеообладнання, одяг, взуття, побутову хімію тощо. Результати 

дослідження показали, що одяг, взуття та інші головні непродовольчі споживчі 

товари в Польщі є дешевшими, ніж в Україні, на 10,0-30,0 %, а з врахуванням 
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повернення польського VAT (ПДВ) – Tax Free, додатково ще на 23,0 % [42; 279; 

445]. 

Чинником, що підтримує тіньові потоки, є наявність проявів корупції на 

митниці. У І півріччі 2017 р. на Львівській митниці зафіксовано понад 3,5 тис. 

випадків порушень правил розмитнення непродовольчих товарів на суму 

близько 80,0 млн грн. Але митними органами західних областей України 

виявляється лише близько 5,0 % контрабанди імпортних непродовольчих 

товарів [312; 370; 423]. 

Потрібно наголосити на тому, що подолання та недопущення 

спекулятивно-тіньових оборудок при розмитненні імпорту потребує реалізації 

широкомасштабних заходів, які стосуватимуться: 1) автоматизації процесів 

митного контролю та митного оформлення; 2) інформаційної інтеграції митних 

і податкових баз даних; 3) розвитку митного пост-аудиту в міру посилення 

взаємодії між органами ДФС та іншими державними органами; 

4) інформаційного обміну між митними органами України та країн ЄС. 

Завдяки сформованій значній частці іноземного капіталу в структурі 

активів діяльність торговельних мереж на внутрішньому ринку головним чином 

орієнтована лише на розвиток партнерських відносин з іноземними 

товаровиробниками та, відповідно, посилюється їх залежність від просування і 

збуту імпортних товарів. Така ситуація виникла на всій території України, де 

більшість торговельних мереж (гіпермаркетів, торговельно-розважальних 

центрів) є об’єктами іноземного інвестування. Зокрема, у найбільшому в 

Західній Україні торговельно-розважальному центрі «Victoria Gardens» 

(м. Львів) вітчизні непродовольчі товари можна придбати не більше ніж у 

20,0 % магазинів. Аналогічно й в інших торговельно-розважальних центрах, 

зокрема у «King Cross Leopolis» (м. Львів), «ПортCity» (м. Луцьк), понад 85,0 % 

магазинів з асортиментом переважно непродовольчих товарів пропонують 

товари невітчизняного виробництва [447-449]. 

Варто зазначити, що в Україні досі зберігається сировинно-індустріальна 

низькотехнологічна структура економіки – чинник тривалої рецесії та 
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деформації реального сектору економіки, поглиблення інноваційно-

технологічної відсталості, звуження внутрішньовиробничого потенціалу 

технологічного розвитку. Свідченням таких тенденцій є відсутність 

масштабних проектів із нарощування виробничих потужностей 

конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної вітчизняної 

продукції. Так, у західних регіонах України не реалізовуються масштабні 

проекти з виробництва високотехнологічних видів продукції (комп’ютерної 

техніки, електроніки та телекомунікацій, електричних машин тощо), які змогли 

б успішно замінити імпортні аналоги. Втім, зберігаються можливості для 

створення технологічних конкурентних переваг у низці сфер економіки й для 

цього наявний інтелектуальний (найбільша кількість вищих навчальних 

закладів, інших закладів освіти), природно-ресурсний та економічний 

потенціал. 

Потужним чинником-дестимулятором розвитку та посилення дисбалансів 

функціонування внутрішнього споживчого ринку залишається слаборозвинена 

та все ще не сформована інноваційно-технологічна інфраструктура бізнесу. 

Результати проведеного Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та 

інноваційних центрів моніторингу діяльності бізнес-інкубаторів показали, що в 

Україні реально функціонують лише 9 бізнес-інкубаторів, з яких два 

розташовані у Львівський та Івано-Франківській областях. У підсумку 

інноваційна активність промислових виробників у західних регіонах України 

залишалася низькою, про що свідчать такі показники: наукомісткість ВРП – до 

1,0 %, частка продукції високотехнологічних галузей у ВРП – 6,0-8,0 %, частка 

високотехнологічної продукції в обсязі експорту товарів – 5,0-7,0 %, середня 

зношеність основних засобів реального сектору економіки – 70,0-80,0 % [364]. 

Наразі в державній управлінській системі відсутні достатні стимули для 

розвитку промислових потужностей вітчизняного виробництва імпортозамінної 

продукції. В Україні, зокрема в західних регіонах, середовища створення і 

впровадження інновацій, венчурних фірм, малих науково-дослідних і 

конструкторських структур практично не сформовано. Також малоефективним 
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є сприяння органами державної влади створенню і підтримці діяльності 

технопарків, міжгалузевих і міжсекторальних інноваційних кластерів, 

технологічних центрів, центрів стратегічних послуг і трансферу технологій, 

мереж з підтримки бізнесу інновацій. 

Промоція та інформаційна підтримка місцевого виробництва 

здійснюється недостатньою мірою, органами державної влади не ведеться 

діяльність з пошуку, планування і часткової чи повної передпроектної 

підготовки потенційних маркетингових проектів із розвитку ринку місцевих 

непродовольчих споживчих товарів, немає інтернет-порталів, де можна було б 

розміщувати такого роду інформацію, не здійснюється поширення пропозицій 

місцевих непродовольчих товарів у спеціалізованих виданнях. 

З огляду на визначені проблеми та перешкоди, реалізація державної 

політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів 

повинна відбуватися за фінансово-економічним, інфраструктурним та 

інституційно-організаційним напрямами, за якими формується і реалізується 

набір відповідних інструментів та заходів (рис. 5.11). 

Пріоритетне значення належить фінансово-економічному напряму 

реалізації державної політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих 

товарів, де застосовується інституційно-фінансовий та інституційно-проектний 

інструментарій. Так, завдяки інструменту інституційно-фінансової підтримки 

можна домогтися збільшення обсягів інвестицій у проекти створення нових 

підприємств та промислових потужностей вітчизняного виробництва 

споживчих непродовольчих товарів, розбудови мережі торговельних об’єктів з 

продажу та представлення таких товарів шляхом формування бюджетних і 

позабюджетних інвестиційних фондів, удосконалення інвестиційного клімату 

та покращання державних гарантій, створення стимулів та впровадження 

механізмів інвестування коштів населення, забезпечення підтримки розвитку 

альтернативних схем фінансування, покращання організації допомоги при 

співпраці з міжнародними фондами.  
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Рис. 5.11. Напрями реалізації та інструменти державної політики 

імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів України 
(авторська розробка) 

 

Для посилення інноваційної складової конкурентоспроможності 

вітчизняних непродовольчих споживчих товарів доцільно використовувати 

інституційно-проектний інструмент. Його заходи спрямовані на організацію 

співробітництва між органами державного управління (місцевого 

самоврядування), виробничими інноваційними підприємствами, науково-

дослідними та навчальними організаціями, суб’єктами допоміжної 
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інфраструктури інвестиційно-інноваційної діяльності задля перетворення 

вітчизняних суб’єктів господарювання на конкурентоспроможні комплекси 

динамічного інноваційного розвитку. 

У контексті забезпечення інфраструктурного розвитку реального сектору 

економіки, спеціалізованого на виробництві непродовольчих товарів, реалізація 

державної політики імпортозаміщення в аналізованій групі товарів повинна 

передбачати застосування інструмента економічної інтеграції та партнерства. У 

підсумку варто очікувати вдосконалення системи планування, створення і 

збільшення масштабів діяльності виробничо-торговельних кластерів, 

зорієнтованих на вітчизняне виробництво і збут промислової продукції 

кінцевого споживання. 

Водночас активізація програм підтримки продукції вітчизняного, зокрема 

місцевого, виробництва вимагає використання маркетингово-інформаційного 

інструмента, практичне значення якого полягає в розвитку, популяризації та 

просуванні вітчизняних імпортозамінних непродовольчих товарів, покращанні 

параметрів інформаційного регіонального простору та комунікацій між 

населенням і місцевими виробниками імпортозамінної продукції. 

Органам виконавчої влади під час реалізації державної політики 

імпортозаміщення необхідно проявити інституційно-організаційні управлінські 

навички. Зокрема, для скорочення тіньових і контрабандних потоків через 

кордон, зменшення обсягів «човникової торгівлі», посилення інформаційно-

комунікаційних взаємовідносин з іноземними митними інституціями, 

поглиблення виробничо-торговельних інтеграційних процесів між 

прикордонними регіонами сусідніх держав варто використовувати 

організаційно-транскордонний інструмент. Заходи цього інструмента 

передбачають формування на прикордонних територіях України інституційного 

середовища конкуренції та високої ефективності митного контролю 

проходження на внутрішній ринок продукції імпорту. 

Враховуючи пріоритетну роль сфери торгівлі в протидії 

імпортозалежності, актуально використовувати інструмент міжгалузевого 
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співробітництва. Таке співробітництво охоплює питання раціонального і 

комплексного локального розміщення об’єктів продажу вітчизняних 

непродовольчих товарів, удосконалення структури їх видів і форматів, 

формування необхідних елементів інституціонального середовища торгівлі та 

достатніх економічних стимулів для підсилення функціональних підсистем 

торгівлі (фінанси, інвестиції, інновації, інтелектуально-кадрове забезпечення). 

Успіх реалізації державної політики імпортозаміщення, зокрема на ринку 

непродовольчих товарів, залежить від раціонального розподілу завдань серед 

органів державної влади різних інституційних рівнів. Так, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України повинно взяти на себе обов’язки 

стосовно: 1) розроблення інтерактивних інвестиційних карт з потенційним 

розміщенням промислових об’єктів та забезпечення їх представлення через 

віртуально-комунікаційні інвестиційні інтернет-майданчики на зразок «UA 

MAP», «M1GIS», «UID» тощо [75; 90; 176]; 2) запровадження програми 

фінансової підтримки (надання бюджетних субсидій на конкурсній та 

конкурентній основі, державних гарантій за кредитними запозиченнями), а 

також державно-приватного партнерства при реалізації кластерних проектів; 3) 

розроблення нормативно-методичного забезпечення створення і 

функціонування майданчиків співробітництва представників освіти, науки та 

бізнесу в цілях активізації їх спільної науково-дослідної та інноваційної 

діяльності. 

Заходи забезпечення організаційної підтримки створення кластерів, 

включаючи ініціювання перед органами влади завдання розробки стратегії 

розвитку та нарощування конкурентних переваг кластерів, формування 

належної методичної, інформаційно-консультаційної та інтелектуально-

кадрової підтримки кластерних ініціатив, доцільно реалізувати Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. 

Спільною повинна бути робота Міністерства закордонних справ України 

та Державної фіскальної служби України стосовно забезпечення співпраці та 

обміну інформацією з митними органами іноземних держав у рамках взаємної 
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адміністративної допомоги, а також взаємодії центральних підрозділів митного 

управління з територіальними підрозділами податкового та митного аудиту з 

метою боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями, де особлива 

увага звертатиметься на групу непродовольчих споживчих товарів. Такі 

державні інституції мають ініціювати створення торговельно-логістичних 

центрів розвитку транскордонної торгівлі на прикордонних територіях України 

для покращання їх забезпеченості об’єктами роздрібної торгівлі, легалізації 

частини контрабандних потоків, зменшення кількості реалізаторів 

контрабандної продукції, створення умов для презентації та реалізації 

вітчизняних товарів з високою часткою доданої вартості. 

Варто зазначити, що ефективність низки заходів імпортозаміщення є 

вищою за умови їх розроблення і реалізації на регіональному інституційному 

рівні. Тому поряд з центральними органами державної влади частину 

відповідних заходів доцільно реалізувати обласним державним адміністраціям 

та органам місцевого самоврядування. Йдеться про: 1) розроблення та 

реалізацію програми пропагування і популяризації товарів місцевого 

виробництва, надання інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам 

господарювання при формуванні брендів місцевого виробництва, 

зосередившись на конкурентних перевагах товаровиробників, споживчих 

цінностях та потребах населення, особливостях територіально-функціональної 

організації ринку; 2) забезпечення планування і розбудови просторово-видової 

мережі об’єктів торгівлі, спрямованої на продаж вітчизняних промислових 

товарів, особливо з високою доданою вартістю, а також створення 

інституційно-організаційних засад співробітництва суб’єктів торгівлі з 

виробниками промислової продукції; 3) формування економічних стимулів 

інвестиційно-інноваційної співпраці освітніх на науково-дослідних структур зі 

суб’єктами реального сектору економіки з метою зміцнення конкуренто-

спроможності продукції місцевого виробництва. 
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Висновки до розділу 5 

1. Неналежність державної політики імпортозаміщення передбачає її 

стратегування, у т. ч. з врахуванням регіональних особливостей. На основі 

попереднього групування регіонів України за характеристиками імпортної 

залежності та потенціалу її протидії запропоновано стратегічні рішення щодо 

державного регулювання протидії імпортозалежності, розвитку внутрішнього 

ринку та зміцнення економічної безпеки регіонів як передумови забезпечення 

економічної безпеки держави. Доведено, що регіонам з найвищим рівнем 

імпортної залежності та негативною динамікою його посилення доцільно 

дотримуватися стратегії агресивної протидії споживчому імпорту та насичення 

внутрішнього ринку товарами місцевого виробництва; регіонам з високим 

рівнем розвитку експортного потенціалу та незорієнтованістю продукції на 

внутрішнє споживання – стратегії послідовної диверсифікації виробництва з 

експортоорієнтованого сектору на внутрішньорегіональний ринок; регіонам зі 

збалансованою структурою внутрішнього ринку та фаз сфер суспільного 

відтворення – стратегії активізації міжрегіонального співробітництва для 

проникнення вітчизняних товарів з регіонів-лідерів за обсягами виробництва 

споживчих товарів; регіонам з близькою доступністю внутрішнього ринку для 

імпортних товарів (послуг), недостатніми темпи індустріалізації, малими 

обсяги капітальних активів – стратегії фокусування та концентрованого 

зростання; регіонам з розвинутим агропромисловим потенціалом, що дозволяє 

системно витісняти імпортні товари у відповідних сегментах продовольства та 

низьким рівнем розвитку торговельних мереж і високою захищеність 

внутрішнього ринку – стратегії збереження високих темпів розвитку 

внутрішнього виробництва та імпортозаміщення. 

2. Економічний підхід в системі державного регулювання з мінімізацією 

ризиків імпортозалежності та посилення економічної безпеки розвитку 

внутрішнього ринку передбачає реалізацію заходів державної політики 

спрямованих на зміцнення економічної безпеки суб’єктів реального сектору 

економіки. Для цього регіональним органам державного управління слід 
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ідентифікувати та забезпечити реалізацію пов’язаних і узгоджених між собою 

інтересів суб’єктів бізнесу, що формуються на стиці їх відносин з владними 

структурами, іншими суб’єктами господарювання (у т. ч. інфраструктури), з 

елементами інституційного середовища, з персоналом. Формування 

середовища реалізації економічних інтересів суб’єктів реального сектору 

економіки однозначно слугує дієвим інструментом протидії комплексу 

структурних та інституціональних загроз посилення імпортозалежності. 

3. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів реального сектору 

економіки є базовою умовою становлення внутрішнього виробництва, 

активізації підприємницької діяльності та посилення конкурентних позицій 

вітчизняних підприємств. Засоби державного регулювання потрібно формувати 

в рамках таких інструментів державної політики зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку: 

інституційно-економічний, організаційно-економічний, інфраструктурний, 

соціально-психологічний, інформаційний, нормативно-методичний, ресурсний. 

В сучасних умовах глобалізації та цифровізації економіки зростає значимість 

зміцнення нематеріальної складової конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств шляхом реалізації інструментів державної регіональної політики із 

формування інтелектуального капіталу підприємств, вибудування системи 

охорони та захисту нематеріальних активів, досягнення позитивного соціально-

економічного ефекту як результату належної інноваційної активності. 

4. Процеси євроінтеграції як відкривають додаткові можливості для 

розвитку вітчизняної економіки, так і створюють додаткові ризики та загрози 

для її суб’єктів господарювання. Їх системний вплив потребує протидії в 

рамках комплексної державної політики, що реалізується на всіх рівнях 

управління. Ключові завдання такого підходу на центральному рівні 

передбачають удосконалення інституційно-правового забезпечення, 

формування системи стратегічного планування, становлення національної 

системи фінансово-інвестиційної підтримки. На регіональному рівні необхідно 

забезпечити розбудову регіональної інфраструктури інвестиційної підтримки, 
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підтримку зовнішньоекономічної активності малих суб’єктів підприємництва, 

формування експортоорієнтованих кластерів, залучення бізнес-асоціацій, 

промоцію інвестиційної привабливості територій. В рамках галузевої політики 

варто передбачити створення і розвиток системи кредитно-фінансових 

організацій підтримки зовнішньоекономічної діяльності, ефективну реалізацію 

базових функцій інституцій інвестиційної підтримки, формування майданчиків 

співпраці суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та ринку фінансових 

послуг, розширення інструментів альтернативної інвестиційної підтримки. 

Немало важливою є роль суб’єктів господарювання, що мають реалізувати такі 

завдання як формування внутрішніх фондів інвестування в модернізацію 

техніко-технологічної бази, оптимізація структури витрат та підвищення 

ефективності господарювання, стандартизація якості, реалізація інтеграційних 

проектів для акумулювання інвестиційно-інноваційного ресурсу. 

5. У процесі дослідження ідентифіковано критично загрозливий рівень 

імпортозалежності України в сегменті непродовольчих товарів. Тому 

об’єктивно доречно сфокусувати першочергові заходи та більшу частину 

організаційно-ресурсного забезпечення на реалізацію заходів державної 

політики імпортозаміщення в цьому секторі внутрішнього споживчого ринку. 

Доведено, що зміна ситуації тут передусім визначається фінансово-

економічними стимулами підприємств, що спеціалізуються на непродовольчих 

товарах, покращанням системи організації управління функціонуванням цього 

сегмента ринку, а також розвитком його виробничої, переробної, транспортно-

складської та збутової інфраструктури. Найефективнішими в цьому сегменті 

споживчого ринку є інструменти державної політики імпортозаміщення, 

реалізовані за такими групами: фінансово-економічна, інфраструктурна та 

інституційно-організаційна. 

Функціональні інструменти державної регіональної політики 

імпортозаміщення і зміцнення економічної безпеки висвітлено автором у 

наукових працях [54, 57, 83, 107, 112, 169, 213, 229, 231, 232, 234, 235, 254, 255, 

525, 539, 541]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі узагальнено та запропоновано нові теоретико-

методологічні і прикладні підходи до вирішення проблеми формування та 

реалізації політики імпортозаміщення в системі забезпечення економічної 

безпеки держави із врахуванням регіонального аспекту. Отримані науково-

теоретичні, методологічні та практичні результати дають підстави для таких 

висновків: 

1. Імпортозаміщення є важливим інструментом державної структурної 

політики, орієнтованої на поліпшення важливих характеристик функціонування 

та розвитку внутрішнього ринку і місцевого виробництва. Сутнісні 

характеристики імпортозаміщення розкриваються такими аспектами як засіб 

(інструмент), напрям державної політики, процес, стратегія, умова, здатність та 

стан. Об’єктивна актуальність реалізації політики імпортозаміщення 

проявляється в її системному, комплексному впливі на основоположні 

компоненти економічної безпеки держави та її регіонів. Такий вплив реалізується 

через роль імпортозаміщення у збалансуванні структури та активізації розвитку 

внутрішнього ринку на засадах становлення конкурентоспроможного 

виробництва, розвитку інфраструктури виробничо-посередницької сфери, 

перерозподілу фінансово-інвестиційного ресурсу, що позитивно позначається на 

самодостатності, стабільності та стійкості регіональних економічних комплексів. 

2. Встановлено, що ключовим об’єктом політики імпортозаміщення в 

системі забезпечення економічної безпеки держави є процеси, які відбуваються 

на внутрішньому ринку в рамках вертикально-горизонтальних відносин, де фокус 

ефекту і ефективності в значній мірі концентрується на регіональному та 

місцевому рівнях. Якщо засобами протекціонізму в більшій мірі наділені 

центральні органи влади, то прерогативою регіональних є кращі можливості із 

оперативного впровадження інструментів організаційно-економічного характеру. 

Таким чином, регіональна політика імпортозаміщення є невід’ємним напрямом 

державного регулювання, що реалізується з метою подолання ризиків і загроз 
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імпортозалежності регіонального та локальних ринків із застосуванням 

комплексу механізмів, інструментів та заходів, доступних та ефективних на 

мезорівні. 

3. Визначальна значущість політики імпортозаміщення зумовлена й її 

впливом на головні елементи та характеристики економічної безпеки на всіх 

рівнях системної ієрархії управління, особливо регіональному та місцевому. 

Зокрема, через прояви регулювання у сферах детермінант протидії 

імпортозалежності, сегментів внутрішнього ринку та регіонального розвитку 

забезпечуються зрушення в системі функціонально-процесних (виробництво, 

обмін, розподіл, споживання; регулювання, структурні та інституційні реформи; 

стабільність і стійкість національної економіки) та структурних 

(макроекономічна, виробнича, фінансова, продовольча, інвестиційно-інноваційна, 

зовнішньоекономічна) компонент і просторових (розвиток територій та 

відтворення їх природно-ресурсного потенціалу; просторово-територіальні 

пропорції соціально-економічного розвитку; структура секторальних сфер 

життєздатності суспільства) характеристик економічної безпеки. 

4. Посилення імпортозалежності створює додаткові ризики та загрози для 

системи економічної безпеки регіону з проекцією на деструктивний вплив на 

параметри економічної безпеки держави. Відповідно, ефективна регіональна 

політика імпортозаміщення має спрямовуватися на упровадження моніторингу, 

своєчасне виявлення, локалізацію і нівелювання функціонально-структурних та 

системних ризиків і загроз, які призводять до послаблення керованості розвитку 

внутрішнього ринку, зростання залежності споживання від характеристик 

імпорту, деформації системи структурних співвідношень в межах виробництва, 

обміну, розподілу та споживання, ускладнення можливостей реалізації проектів 

економічної співпраці, «втечі» капіталу і реінвестування прибутку за кордон, 

«деактивізації» місцевого підприємництва, створення системних перешкод для 

якісних функціонально-структурних змін і інституційних реформ. 

5. Ефективність політики імпортозаміщення зростає в рази за умови її 

виваженості та диференційованості в галузевому та аспекті збалансованого 
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розвитку та територій. Такий підхід дозволяє реалізувати значно ширшу 

сукупність завдань із забезпечення економічної безпеки. Ключовими аспектами 

збалансованого розвитку територій є реалізація місцевого потенціалу реального 

сектору економіки та систем дистрибуції, розвиток міжрегіонального 

співробітництва, підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку 

на районному рівні, сільських та віддалених територіях, мінімізація загроз та 

використання можливостей транскордонної і інтеррегіональної співпраці. У 

галузевому аспекті провідними об’єктами регулювання стають галузева та 

асортиментна структура виробництва і споживання, якість конкурентного 

середовища, структурно збалансований розвиток системи торгівлі та 

ефективність детінізації економіко-торговельних відносин. 

6. Результати аналізу засвідчили, що рівень імпортозалежності в Україні є 

високим та таким, що становить критичну загрозу безпеці розвитку внутрішнього 

ринку і економічній безпеці держави та її регіонів. Якщо у 2005 р. частка товарів, 

виготовлених на території України, у структурі роздрібного товарообороту 

становила 70,5 %, то за понад десять років зменшилася на 14,7 в. п. і її значення у 

2016 р. становило 55,8 %; у середньому зростання імпорту щороку на 3,0 % вище 

порівняно з темпами зростання ВВП; на початок 2017 р. частка імпорту у 

внутрішньому споживанні країни становила 61,4 %, частка імпорту у ВВП – 

56,2 %. З використанням авторського підходу здійснено оцінювання та 

позиціонування регіонів України за рівнем імпортозалежності та темпами її 

посилення. До зони найвищих ризиків потрапили Закарпатська, Запорізька, 

Миколаївська, Волинська, Львівська, Київська області та м. Київ. Водночас, 

достатньо високий рівень імпортозалежності характерний для всіх регіонів 

держави, адже частка імпорту у внутрішньому споживанні перевищила критичне 

значення у 13 регіонах, середньодержавне – у 8, перебувала в межах оптимального 

значення – у 3. Для регіонів України також характерні диференціації за рівнем та 

особливостями імпортозалежності у галузево-секторальному аспекті. 

7. Причини сформованості високої імпортозалежності внутрішнього ринку 

регіонів України мають переважно об’єктивний характер. Але значимим є і 
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суб’єктивний чинник, адже державна політика, що провадиться в Україні, все ще 

не стала системною, комплексною і послідовною. Підтвердженням цього є 

низький рівень ефективності реалізації базових функцій державного управління в 

аналізованій сфері, зокрема аналізу, планування, організації та мотивації. 

8. Важливою передумовою державної політики імпортозаміщення в 

регіонах України є стан та загальні тенденції імпортозалежності в державі. 

Результати інтегрального оцінювання свідчать про критичний рівень 

проникнення імпорту у всі сфери суспільного відтворення. Підтвердженням 

такого висновку є високий інтегральний коефіцієнт імпортозалежності – 0,56 у 

2016 р. При цьому спостерігається високий рівень впливу імпортозалежності на 

економічну безпеку держави (коефіцієнт детермінації між інтегральними 

індексами становив 0,76). До факторів, які мають позитивний вплив на посилення 

економічної безпеки, належать частка товарів, виготовлених на території 

України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств 

(коефіцієнт регресії – 0,35) та частка продажу товарів вітчизняного виробництва у 

структурі оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (0,12). Водночас, 

обернено пропорційний зв’язок спостерігається між економічною безпекою та 

часткою імпорту у внутрішньому споживанні (-0,22), темпами зростання імпорту 

товарів (-0,14), коефіцієнтом покриття експортом імпорту товарів (-0,18). 

9. Концептуально стратегічною метою державної політики 

імпортозаміщення та безпеки розвитку внутрішньорегіональних ринків в Україні 

має стати зменшення їх залежності від імпорту завдяки зміцненню 

конкурентоспроможності та зростанню попиту на товари (продукцію, послуги) 

вітчизняного виробництва, нарощуванню виробничих потужностей та реалізації 

інноваційного потенціалу регіональних економічних комплексів. Досягненню цієї 

мети сприятиме реалізація визначених стратегічних пріоритетів державної 

політики імпортозаміщення: збільшення місткості внутрішнього ринку та обсягів 

споживання вітчизняного конкурентоспроможного продукту, нарощування 

інвестицій у техніко-технологічну базу вітчизняного виробництва; формування 

оптимальних структурних співвідношень у сегментах виробництва і збуту товарів 
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(продукції, послуг) на внутрішньому ринку; забезпечення високої інноваційної 

активності у реальному секторі економіки; формування якісного бізнес-

середовища; реалізація потенціалу імпортозаміщення в зміцненні просторово-

структурної конкурентоспроможності територій і сегментів внутрішнього ринку. 

10. Комплексність та багаторівневість державної політики 

імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки об’єктивно 

зумовлює необхідність інституціональних змін і структурних реформ із 

врахуванням регіональних та галузевих особливостей. Інституціональні зміни 

передбачають удосконалення нормативно-методичного базису реалізації 

політики імпортозаміщення, зокрема у сферах конкуренції, права власності, 

інвестування, дерегулювання, запровадження стратегічного планування і 

програмування, поліпшення інституційно-організаційних засад політики 

імпортозаміщення, покращення інституційного забезпечення розвитку 

підприємств високотехнологічних галузей, мереж допоміжної інфраструктури у 

галузях переробної промисловості, розвитку вертикально-функціональної 

інтеграції підприємств. Структурні реформи доцільно зосередити на забезпеченні 

необхідних кількісно-якісних співвідношень у базових видах економічної 

діяльності реального сектору економіки. 

11. Стратегічно важливою економічною передумовою зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та протидії 

імпортозалежності є формування та реалізація інноваційного потенціалу 

реального сектору економіки. Цільові орієнтири державної політики в цій сфері 

мають базуватися на особливостях інноваційного потенціалу регіонів держави. 

Найбільш оптимальним визначено підхід із диференціюванням регіонів України 

на регіони з потенціалом розвитку промислового виробництва, транскордонно-

транзитним та логістичним потенціалом, спеціалізацією на агропромисловому 

виробництві, з високим рівнем науково-технологічного розвитку і створення ІТ-

послуг. При цьому головними інструментами державної політики 

імпортозаміщення є створення і збільшення обсягів діяльності локальних 

інтегрованих систем, розбудова інноваційної інфраструктури, створення 
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інституційних елементів міжфункціонального та міжгалузевого співробітництва 

суб’єктів базових видів економічної діяльності та науково-інноваційного сектору. 

12. Селективний підхід об’єктивно доречно витримати й у контексті 

стратегічного планування державної політики імпортозаміщення та забезпечення 

економічної безпеки. Доведено, що для регіонів з найвищими рівнем 

імпортозалежності та динамікою її посилення доцільно реалізувати стратегію 

агресивної протидії споживчому імпорту і насичення внутрішнього ринку 

товарами місцевого виробництва; для регіонів з високим рівнем розвитку 

експортного потенціалу – стратегію послідовної диверсифікації виробництва з 

експорто-орієнтованого сектору на внутрішньорегіональний ринок; для регіонів 

зі збалансованою структурою внутрішнього ринку – стратегію активізації 

міжрегіонального співробітництва для проникнення вітчизняних товарів з 

регіонів-лідерів за обсягами виробництва споживчих товарів; для регіонів з 

близькою доступністю внутрішнього ринку для імпортних товарів (послуг), 

нижчими темпами індустріалізації та меншими обсягами капітальних активів – 

стратегію фокусування та концентрованого зростання; для регіонів з розвинутим 

агропромисловим потенціалом та нижчим рівнем розвитку торговельних мереж, 

але високою захищеністю внутрішнього ринку – стратегію збереження високих 

темпів розвитку внутрішнього виробництва та імпортозаміщення.  

13. Ідентифіковано, що на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку регіонів України характерною є нестабільність економіко-правового 

бізнес-середовища з такими негативними проявами, як монополізація і складність 

доступу до ресурсів та ринків, надмірна зарегульованість адміністративно-

господарських процедур, високий рівень трансакційних витрат, прояви 

дискримінаційної поведінки та рейдерства. Це на тлі обмеженості інвестиційного 

та фінансово-ресурсного забезпечення висуває на перший план потребу 

зміцнення економічної безпеки вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Стратегічно важливим вектором державної політики зміцнення економічної 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки в регіонах України визначено 

створення належних умов для здійснення господарської діяльності, захисту 
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економічних інтересів, реалізації їх інноваційного потенціалу розвитку та 

посилення конкурентоспроможності. 

14. Системною умовою економічної безпеки регіональних господарських 

комплексів є забезпечення високого рівня конкурентоспроможності суб’єктів їх 

реального сектору. Встановлено, що напрямами формування відповідного 

ресурсного забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств є 

фінансово-інвестиційний, управлінський, імпортозахисний, інтелектуально-

кадровий, маркетингово-логістичний, товарний, техніко-технологічний. 

Регіональні та місцеві органи влади володіють для цього відповідними 

інструментами, зокрема інституційно-економічним, організаційно-економічним, 

інфраструктурним, соціально-психологічним, інформаційним, нормативно-

методичним, ресурсним. Водночас, у сучасних умовах глобальних тенденцій до 

інтелектуалізації та подальшої цифровізації економіки орієнтуватися на 

посилення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів базових видів 

економічної діяльності без зміцнення нематеріальної складової (інноваційної 

активності, інтелектуально-кадрового забезпечення, комерціалізації 

інтелектуальної власності та використання інших нематеріальних активів) 

об’єктивно не доводиться.  

15. У процесі планування та реалізації в Україні політики 

імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки важливо 

враховувати й зовнішні чинники та тенденції, що зумовлені сучасною 

переорієнтацією та зміною стратегічного вектора зовнішньоекономічних 

відносин (на євроінтеграційний). У коротко- та середньостроковій перспективі це 

зумовлює як необхідність готовності до конкуренції вітчизняних підприємств з 

більш конкурентоспроможними зовнішніми суб’єктами на відкритішому 

внутрішньому ринку, так і розширення «поля» конкуренції на європейський 

простір. Політика імпортозаміщення має значною мірою стосуватися сприяння у 

готовності вітчизняних суб’єктів бізнесу до конкуренції, а її дієвість і 

ефективність потребують реалізації інструментів на таких рівнях управління, як 

центральний, регіональний, галузево-інфраструктурний та макрорівень. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 

Підходи до трактування поняття «економічна безпека держави» 
Автори Зміст визначень  

1 2 

ЗУ «Про основи 

національної 

безпеки 

України» [360] 

стан рівноваги та соціально орієнтованого розвитку національної 
економічної системи, що досягається завдяки реалізації сукупності 

форм та методів економічної політики 

Наказ Міністерства 

економічного роз-

витку і торгівлі Ук-

раїни «Про затвер-

дження Методичних 

рекомендацій щодо 

розрахунку рівня 

економічної безпеки 

України»  [350] 

стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу 

конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і 
характеризує здатність національної економіки до сталого та 

збалансованого зростання 

В. Рубанов  

[394, с. 33] 
здатність національної економіки забезпечити добробут нації та 

стабільність внутрішнього ринку незалежно від дії зовнішніх чинників 

В. Паньков  

[318, с. 9] 

стан національної економіки, який характеризується її стійкістю, «іму-
нітетом» до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, які порушують 

нормальне функціонування процесу суспільного виробництва, 
підривають досягнутий рівень життя населення і тим самим 

викликають підвищену соціальну напруженість у суспільстві, а також 
загрози існуванню держави 

Л. Абалкін [1, с. 5] 

стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, 
ефективно, розв’язувати соціальні задачі і, коли держава має 
можливість, розробляти та впроваджувати в життя незалежну 

економічну політику 

В. Тамбовцев  

[442, с. 3] 
сукупність властивостей стану виробничої підсистеми, яка забезпечує 

можливість досягнення цілей всієї системи 

В. Савін  

[398, с. 14] 
система захисту життєвих інтересів країни, що стосуються народного 

господарства, окремих регіонів, видів економічної діяльності 

М. Ващекін  

[67, с. 33-34] 
стан, в якому народ може суверенно визначати шляхи та форми свого 

економічного розвитку 

Є. Олейников  

[488, с. 18] 

стан економіки та інститутів влади, коли забезпечується гарантований 

захист національних інтересів, гармонійний, соціально спрямований 

розвиток країни в цілому, достатній економічний та оборонний 

потенціал, навіть за найбільш несприятливих варіантів розвитку 

внутрішніх і зовнішніх процесів 

І. Богданов  

[35, с. 21] 

відповідність збереженню економічної самостійності країни, її 

здатності у власних інтересах приймати рішення, які стосуються 

розвитку господарства, та можливостям збереження вже досягнутого 

рівня життя населення і здатності його подальшого підвищення 

В. Мутріян  

[291, с. 10] 

стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства та держави, 
розвитку достатнього оборонного потенціалу, що сприятиме стійкому 
й ефективному функціонуванню економіки в режимі розширеного 

відтворення; створення передумов для підтримки та покращання рівня 
життя громадян, задоволення інтересів у виробничо-економічній, 
фінансовій, зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, 

продовольчій та інших субекономічних сферах 
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Продовження табл. В.1 
1 2 

В. Кір’янов [184] 

стан захищеності економічних інтересів особистості, суспільства і 

держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, який заснований на 

незалежності, ефективності та конкурентоспроможності країни 

В. Шлемко, 

І. Бінько [31, с. 4] 

стан національної економіки, який дозволяє зберегти стійкість до 

внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби 

особистості, родини, держави 

Г. Пастернак-

Таранущенко  

[319, с. 53] 

стан держави, згідно з яким забезпечена можливість створення, 

розвитку умов для плідного життя та зростання статку його населення, 

перспективного розвитку в майбутньому 

М. Єрмошенко, 

О. Мамалуй  

[142, с. 5; 269, с. 5] 

стан економічного механізму країни, який характеризується 

збалансованістю та стійкістю до негативного впливу внутрішніх та 

зовнішніх загроз, його здатності забезпечувати на основі реалізації 

національних інтересів стабільний та ефективний розвиток вітчизняної 

економіки та соціальної сфери 

В. Богомолов  

[37, с. 6-7] 

ядро антикризової економічної політики, що відповідає інтересам, 

цілям у рамках кордонів країни, тобто забезпечує державний 

суверенітет, та місцю країни в світовому розподілі праці, світовій 

торгівлі, міжнародних фінансових та банківських сегментах 

Г. Козаченко  

[190, с. 9] 

стан країни, в якому народ (через систему державного управління) 

може суверенно, без втручання та тиску ззовні, визначати шляхи та 

форми свого економічного розвитку 

В. Третяк, 

Т. Гордієнко  

[446, с. 7] 

стан економіки, який за допомогою економічного механізму шляхом 

використання комплексу заходів забезпечує незалежність, стабільність 

та розвиток країни 

В. Білоус [34, с. 51] 

захищеність національних інтересів у сфері економіки від реальних та 

потенційних внутрішніх загроз, і насамперед – від прямих і 

опосередкованих економічних збитків 

Р. Дацків  

[110, с. 21] 

стан економічного розвитку держави, який відображає гармонійний 

розвиток, ефективне використання можливостей та усунення загроз 

зовнішнього середовища 

Б. Грієр  

[519, с. 223] 

ступінь, при якому забезпеченість товарами та послугами в країні 

захищена від світових тенденцій, що сприймаються як загроза 

ефективному функціонуванню національної економіки 

А. Іларіонов  

[163, с. 22] 

сукупність умов, які забезпечують виробництво максимального обсягу 

економічних ресурсів на душу населення найбільш ефективним 

способом 

М. Хвесик  

[463, с. 49-50] 

специфічна «випереджувальна похідна» від економічного та 

політичного курсу держави, де різні її види реалізуються за допомогою 

відмінних, а в деяких випадках – протилежних заходів 

О. Бєлов, 

В. Приходько [30, 

с. 11; 340, с. 11] 

стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 

внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, 

сім’ї, суспільства, держави 

С. Мочерний  

[290, с. 303] 

стан незалежності держави у формуванні й розвитку власної 

економічної системи та комплекс заходів щодо її забезпечення 

І. Копелєв  

[197, с. 194] 

стан держави в межах граничних значень і здатність протидіяти 

загрозам чи небезпеці та сприяти реалізації економічних інтересів 

Г. Пухтаєвич  

[373, с. 203] 

стан економіки, за якого забезпечується захист національних інтересів, 

стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз, здатність до розвитку та 

захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави 
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І. Мішина  

[285, с. 91] 

економічні відносини, горизонтальні і вертикальні, між державою, 

регіонами, підприємствами й окремими індивідами з приводу 

досягнення такого рівня розвитку економіки, при якому здійснюється 

ефективне задоволення потреб і гарантований захист інтересів усіх 

суб’єктів економіки, навіть за несприятливих умов розвитку 

внутрішніх і зовнішніх процесів 

Л. Шевченко  

[135, с. 13] 

певна сукупність відносин і пов’язаних з ними заходів, що 

забезпечують здійснення економічного суверенітету, економічне 

зростання, підвищення добробуту в умовах наявності системи 

міжнародної економічної взаємозалежності 

О. Джужі  [132, с. 

72] 

надійна захищеність національних інтересів у сфері економіки від 

реальних і потенційних внутрішніх загроз, і насамперед – від прямих та 

опосередкованих економічних збитків 

О. Джафарова  

[121, с. 229] 

сукупність суспільних відносин та пов’язаних із ними засобів 

державного впливу, що забезпечують протидію загрозам та сприяють 

здійсненню економічного суверенітету, економічних інтересів 

фізичних і юридичних осіб та держави 

Х. Маховський, 

С. Мурдоч [530, с. 

6-7; 533, с. 67-68] 

забезпечення суверенітету (незалежності) держави у прийнятті рішень 

як у політичній сфері всередині країни, так і з міжнародних питань 

Ю. Дудка  

[127, с. 6] 

стан економічного розвитку держави, що характеризується ефективним 

та раціональним використанням економічного потенціалу, здатністю до 

саморозвитку і самовідтворення, системою мінімізації дестабілізуючих 

впливів світогосподарського простору, стабільністю взаємозв’язків між 

державними та міжнародними елементами глобальної економічної 

системи, що сприяє сталому розвиткові національної економіки 

держави, яка інтегрується у світові економічні структури 

А. Чесноков  

[472, с. 117] 

здатність держави через систему заходів забезпечувати суверенітет 

національної економіки, її стабільність, керованість і стійкість до 

негативних впливів, спроможність постійно вдосконалювати структуру 

національної економічної системи з метою підвищення 

конкурентоспроможності виробленої продукції за умов виконання 

вимог участі в системі міжнародних економічних відносин та 

геоекономічній структурі 

Д. Буркальцева  

[45, с. 81] 

стан економіки, що уможливлює запобігати зовнішнім і внутрішнім 

загрозам та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток, який 

одночасно залежить від стану макроекономічних показників і від стану 

світової економіки в цілому 

К. Ксенжополь-

ський [525, с. 32] 

безперервне функціонування економік, тобто збереження основних 

показників розвитку, а також забезпечення компаративної рівноваги з 

економіками інших країн 

К. Рачковський  

[537, с. 83-84] 

збалансований стан ендо- та екзогенного функціонування національної 

економіки, в якій виникає ризик порушень рівноваги, для зниження 

якого необхідна реалізація визначених і ухвалених організаційно-

правових норм і стандартів, принципів соціального співіснування 

В. Сіверін  

[410, с. 84] 

не лише стан захищеності національних інтересів, а й готовність і 

здатність інститутів влади створювати механізми реалізації та захисту 

національних інтересів, розвитку вітчизняної економіки, забезпечувати 

підтримку соціально-політичної стабільності суспільства 
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В. Мартиненко  

[270, с. 12] 

стан економіки, за якого забезпечується захищеність життєво 

необхідних потреб та інтересів людини, суспільства, держави від 

реальних і потенційних загроз зовнішнього або внутрішнього характеру 

в умовах відкритості й інтегрованості національної економіки 

О. Кліменко, 

О. Бачал [186] 

найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка визна-

чає її здібності підтримувати нормальні умови життєдіяльності насе-

лення, стійке забезпечення ресурсами народного господарства, а також 

послідовну реалізацію національно-державних інтересів за високого 

рівня відкритості й інтегрованості економіки у світове господарство 

К. Рачковський, 

К. Жукровська, 

М. Жубер  

[538, с. 47] 

означає умови гармонійного розвитку, що дає змогу будувати сталий 

добробут громадян держави (здатність збалансувати зобов’язання з 

огляду на потреби в середньостроковій перспективі) 

Г. Дарнопих  

[109, с. 142] 

стан, який забезпечує економічний суверенітет, економічне зростання, 

підвищення добробуту в умовах економічної залежності 

В. Балабанов, 

Е. Борисенко  

[22, с. 130] 

головна конструкція, каркас національної безпеки та благоустрій будь-

якої держави 

А. Асалієв, 

С. Бороздін, 

Л. Брагін [15, с. 96] 

стан економіки, рівень розвитку її виробничо-ресурсного потенціалу, а 

також сфер розподілу і обігу, які забезпечують соціально-економічну і 

військово-політичну стабільність суспільства і держави, суверенну і 

незалежну зовнішньоекономічну позицію 

Р. Сімасіус, 

Р. Вілпісаускас  

[539] 

здатність створювати нові інструменти з метою покращання адаптації 

до змін економічних умов і збереження стабільного стану економіки, 

для чого держава має забезпечувати стабільність правової системи 

Н. Капустін  

[180, с. 45] 

кількісна та якісна характеристика економічних властивостей системи з 

точки зору її здатності до самовиживання та розвитку в умовах 

дестабілізуючої дії непередбачуваних та важкопрогнозованих 

зовнішніх і внутрішніх факторів 

В. Забродський, 

Н. Кизим  
[152, с. 17] 

якісна характеристика економічної системи, яка відображає 

можливості росту економіки, здатність запобігати дестабілізації 

економіки, а в умовах кризових перехідних процесів – можливість 
стабілізації економіки 

А. Гребляускас  
[518] 

здатність держави (що передбачає не тільки постановку політичної 

мети, а й реальну можливість її досягнення) підтримувати рівновагу 
між економічними системами для ефективного реагування на зміни 

економічного середовища 

О. Судакова  

[433, с. 4] 

рівень захищеності національної економіки, який забезпечує 
збереження цілісності, економічної та політичної незалежності країни, 

створення умов її соціально-економічного зростання й розвитку 

підприємств, а також забезпечує реалізацію дійсних потреб громадян 

відповідно до стану розвитку економіки країни 

В. Лісова  

[298, с. 431] 

здатність відповідних політичних, правових і економічних інститутів 

захищати інтереси всіх своїх ключових суб’єктів національної 

економіки в рамках правил, що діють усередині країни й у міжнародній 

торгівлі, на основі національних і міжнародних правових норм у разі 

дотримання національних господарських традицій і цінностей 

А. Степаненко, 

М. Герасимов  

[424, с. 40] 

стан економіки, що забезпечує її зовнішню незалежність і внутрішню 

стабільність 
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І. Ілларіонов  

[163, с. 21] 

поєднання економічних, політичних і правових умов, яке забезпечує в 

перспективі виробництво максимального обсягу економічних ресурсів 

на душу населення найбільш ефективним способом 

О. Бандурка, 

В. Духов, 

К. Петрова, 

І. Черняков  

[23, с. 64] 

здатність її економічної системи протистояти негативному впливу 

об’єктивних та суб’єктивних чинників для досягнення 

макроекономічних цілей розвитку на рівні постіндустріальних держав 

А. Ревенко  

[377, с. 15] 

стан економічної системи, що характеризується стійкістю щодо впливу 

ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) чинників, які 

створюють загрозу для суспільства 

С. Пирожкова  

[323, с. 14] 

сукупність умов, за яких країни зберігають свої економічні інтереси; 

задовольняють у довгостроковому періоді потреби суспільства і 

держави; генерують інноваційні зрушення в економіці з метою 

забезпечення стабільного економічного розвитку; протистоять 

зовнішнім економічним загрозам та повністю використовують 

національні конкурентні переваги у міжнародному поділі праці 

К. Іполітов  

[164, с. 30] 

захищеність усієї системи економічних відносин, які визначають 

прогресивний розвиток економічного потенціалу країни та 

забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, 

його окремих соціальних груп, а також формують основи 

обороноздатності країни, захищеність від небезпек і загроз 

Б. Губський  

[101, с. 14] 

здатність економіки країни зберігати або принаймні швидко 

поновлювати критичний рівень суспільного відтворення в умовах 

зменшення поставок ресурсів, товарів, послуг, технологій або в умовах 

кризових ситуацій внутрішнього характеру 

Л. Дмитриченко  

[124, с. 167] 

стан держави, за якого вона має можливість створювати та розвивати 

ефективні умови для перспективного розвитку та зростання добробуту 

громадян; здатність її економіки зберігати або принаймні швидко по-

новлювати рівень суспільного відтворення в умовах критичного змен-

шення (припинення) поставок ресурсів (товарів, послуг, технологій 

тощо) або кризових ситуацій внутрішнього чи зовнішнього характеру 

А. Градов  

[98, с. 148] 

стан національної економіки, який забезпечує задоволення життєво 

важливих потреб країни у матеріальних благах незалежно від 

виникнення у світовій економічній системі чи всередині країни форс-

мажорних обставин соціально-політичного, економічного чи 

екологічного характеру 
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Таблиця В.2 

Характеристика методичних підходів до оцінювання імпортозалежності 

(авторська розробка) 
Підходи Змістові характеристики Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

В рамках оцінювання зовнішньоекономічної безпеки держави 

Використання 

коефіцієнту 

покриття 

експортом 

імпорту 

Коефіцієнт відображає 

співвідношення імпорту 

в експортному 

потенціалі держави 

Можливість 

співставлення і 

оцінювання 

експортного 

потенціалу та 

імпортозалежності 

Не відображається 

частина відповідних 

показників в 

загальній місткості 

внутрішнього ринку 

та ВВП; 

унеможливлює 

детальний аналіз за 

оптовим та 

роздрібним 

товарооборотом, а 

також конкретними 

товарами (послугами)  

Оцінювання на 

основі імпортної 

квоти (рівня 

відкритості 

економіки) 

Характеризує частину 

імпорту у ВВП 

Відображає міру 

проникнення 

імпорту в загальний 

обсяг національного 

господарства 

Не характеризує 

рівень проникнення 

імпорту у внутрішнє 

споживання; обсяги 

імпорту не 

співставляються з 

обсягами 

внутрішнього 

виробництва та 

експорту 

Використання 

коефіцієнту 

випередження 

ВВП над 

імпортом 

Відображає результати 

порівняння динаміки 

нарощування імпорту з 

темпами економічного 

зростання держави 

Засвідчує динаміку 

розвитку насичення 

внутрішнього ринку 

продукцією 

(послугами) імпорту 

Не показує міру 

сформованої 

критичної ситуації, не 

враховує галузеву 

(товарну) структуру 

імпортозалежності 

В рамках оцінювання стану та сальдо зовнішньоекономічної діяльності 

Розрахунку 

частки імпорту у 

внутрішньому 

споживанні 

держави 
Характеризує частку 

імпорту в перевищені 

внутрішнього 

виробництва (на 

внутрішній та зовнішні 

ринки) над імпортом 

Враховує як міру 

проникнення 

імпорту, так і наявні 

вітчизняні виробничі 

потужності та 

експортний 

потенціал 

За умови високої 

експортної зорієнто-

ваності характеризує 

низьку імпортну 

залежність при 

повному переважанні 

продукції (послуг) 

імпорту на 

внутрішньому ринку 

Розрахунку 

зовнішньо-

торговельної 

квоти 

Розрахунку 

індексу чистої 

торгівлі 



544 

 

Продовження табл. В.2 

1  2 4 5 

В рамках оцінювання міри проникнення імпорту на внутрішній ринок 

Аналізу частки 

товарів, 

виготовлених на 

території 

держави, у 

роздрібному та 

оптовому 

товарообороті 

Коефіцієнт відображає 

загальний рівень імпорту 

товарів (послуг) у 

внутрішньому 

товарообороті, а також 

рівень 

імпортозалежності 

диференційовано за 

роздрібним і оптовим 

товарооборотом, 

товарними групами та 

окремими товарами і 

послугами, країнами-

партнерами, групами 

населення 

Результати 

безпосередньо 

відображають рівень 

придбання 

(споживання) 

товарів (послуг) на 

внутрішньому ринку 

Не враховуються 

обсяги вітчизняного 

виробництва та 

експорту товарів, міра 

проникнення імпорту 

до ВВП, темпи зміни 

рівня 

імпортозалежності 

Аналізу частки 

країн-партнерів 

(імпортних 

товарів) в 

загальному обсязі 

імпорту 

Розрахунку 

імпорту на душу 

населення 

В рамках інтегрального оцінювання 

Розрахунку 

інтегрального 

коефіцієнта 

імпортозалеж-

ності 

На основі окремих 

показників, що 

характеризують обсяги 

внутрішнього 

виробництва, експорту, 

імпорту, внутрішнього 

споживання, 

зовнішньоекономічної 

діяльності з 

використанням 

сучасних підходів до 

економіко-

математичного 

моделювання безпеки 

розраховується 

інтегральний коефіцієнт 

імпортозалежності 

Надання комплексної 

інтегральної 

характеристики, 

важливість 

порівнювати стан 

проблеми в динаміці 

Поєднання 

різнохарактерних 

показників і 

коефіцієнтів, 

складність формування 

висновків щодо 

галузево-

секторального та 

асортиментно-

номенклатурного 

стану 

імпортозалежності 
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Рис. Г.1. Коефіцієнти покриття експортом імпорту в Україні за товарами  

у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 12-15; 160, с. 13-15]) 

 

3,35

4,22

1,06

1,85
2,15

1,861,82
2,012,09

1,89 1,761,81
2,02

2,21

1,81

5,54

4,86

5,32

3,974,01

4,58
4,87

5,57

5,96

4,82

1,241,271,001,06
1,15 0,991,061,31

1,36 1,041,05

1,32 1,32
1,421,37 1,381,32 1,391,291,39 1,491,39 1,36

0,9

1,9

2,9

3,9

4,9

5,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Роки

За послугами За послугами в торгівлі з країнами СНД

За послугами в торгівлі з країнами ЄС За послугами в торгівлі з іншими країнами світу

Рис. Г.2. Коефіцієнти покриття експортом імпорту в Україні за послугами  

у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 12-15; 160, с. 13-15]) 
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Таблиця Г.1 

Обсяги експорту товарів і послуг України за групами країн у 2005-2016 рр., 

млрд дол. США (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16])  

Показники 

Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Всього  

(за товари і 

послуги) 

40,4 45,9 58,3 78,7 49,3 63,2 82,2 82,4 74,8 64,1 46,8 45,1 4,7 -1,7 

- країни СНД 13,3 15,8 21,8 27,4 17,3 24,4 32,4 31,3 27,4 18,9 11,3 9,8 -3,5 -1,5 

- інші країни світу 27,0 30,1 36,5 51,3 32,0 38,8 49,8 51,1 47,4 45,2 35,5 35,4 8,4 -0,1 

  - у т.ч. країни ЄС 12,0 14,4 16,9 22,2 12,5 16,2 21,6 20,9 20,2 20,4 15,4 15,8 3,8 0,4 

Товари 34,2 38,4 49,3 67,0 39,7 51,4 68,4 68,8 62,3 53,9 38,1 36,4 2,2 -1,7 

- країни СНД 10,5 12,4 18,1 23,2 13,5 18,7 26,2 25,3 21,7 14,9 7,8 6,0 -4,5 -1,8 

- інші країни світу 23,7 26,0 31,2 43,8 26,2 32,7 42,2 43,5 40,6 39,0 30,3 30,3 6,6 0,0 

  - у т.ч. країни ЄС 10,2 12,1 13,9 18,1 9,5 13,1 18,0 17,1 16,6 17,0 13,0 13,5 3,3 0,5 

Послуги 6,1 7,5 9,0 11,7 9,6 11,6 13,8 13,6 14,2 11,5 9,7 9,9 3,8 0,2 

- країни СНД 2,8 3,4 3,7 4,2 3,8 5,5 6,2 6,0 5,8 4,0 3,5 3,7 0,9 0,2 

- інші країни світу 3,3 4,1 5,3 7,5 5,8 6,1 7,6 7,6 8,4 7,5 6,2 6,1 2,8 -0,1 

  - у т.ч. країни ЄС 1,8 2,3 3,0 4,1 3,0 3,2 3,6 3,8 4,2 4,0 2,9 3,0 1,2 0,1 

 

Таблиця Г.2 

Обсяги імпорту товарів і послуг України за групами країн у 2005-2016 рр.,  
млрд дол. США (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16]) 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Всього  

(за товари і 

послуги) 

39,1 48,8 65,6 92,0 50,6 66,2 88,8 91,4 83,3 60,8 43,0 44,6 5,5 1,6 

- країни СНД 17,5 20,8 22,3 34,4 20,5 27,6 38,4 35,7 29,2 18,5 11,3 9,2 -8,3 -2,1 

- інші країни світу 21,6 28,0 39,3 57,6 30,1 38,6 50,4 55,7 54,1 42,3 31,7 35,3 13,7 3,6 

  - у т.ч. країни ЄС 13,5 18,0 24,8 32,7 18,4 22,1 29,1 29,9 31,0 24,2 18,1 19,6 6,1 1,5 

Товари 36,1 45,0 60,6 85,5 45,4 60,7 82,6 84,7 75,8 54,4 37,5 39,2 3,1 1,7 

- країни СНД 17,0 20,1 25,5 33,2 19,7 26,7 37,2 34,5 27,7 17,3 10,5 8,6 -8,4 -1,9 

- інші країни світу 19,1 24,9 35,1 52,2 25,7 34,0 43,4 50,2 48,1 37,1 27,0 30,7 11,6 3,7 

  - у т.ч. країни ЄС 12,2 16,2 22,2 28,9 15,4 19,1 25,8 26,2 26,8 21,1 15,3 17,1 4,9 1,8 

Послуги 2,9 3,7 5,0 6,5 5,2 5,4 6,2 6,7 7,5 6,4 5,5 5,3 2,4 -0,2 

- країни СНД 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 0,8 0,7 0,2 -0,1 

- інші країни світу 2,4 3,0 4,2 5,4 4,4 4,5 5,1 5,5 6,1 5,2 4,7 4,7 2,3 0,0 

  - у т.ч. країни ЄС 1,3 1,8 2,6 3,8 3,0 3,0 3,4 3,7 4,2 3,1 2,8 2,4 1,1 -0,4 
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Рис. Г.3. Зовнішньоторговельне сальдо України за товарами і послугами 

у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16]) 
 

-2,4 -2,5

-4,1

-0,4

-2,9

-15,4
-13,5

-0,5

-13,4

-5,7

-9,6

-6,7

-1,9

-11,3

-18,6

0,6

-9,4

-8,1

-6,5

-7,8

-7,4

-10,2

-6,1

-11,2

-6,2

-2,7

-3,6
-6,1

-9,1

-2,0
-4,1

-10,7

-5,9
-7,4

-8,3

-10,2

-2,3

-1,5

-8,4

-2,2

4,5

-3,9

-7,5

0,5

-5,9

1,1
1,9

3,3

-19

-17

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Роки

м
л
р
д
 д
о
л
. 
С
Ш

А

Всього за товарами За товарами в торгівлі з країнами СНД

За товарами в торгівлі з країнами ЄС За товарами в торгівлі з іншими країнами світу

 

Рис. Г.4. Зовнішньоторговельне сальдо України за товарами  
у 2005-2016 рр. (складено за [158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16])
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Таблиця Г.3 

Обсяги експорту та імпорту товарів України за країнами Європейського Союзу у 2005-2016 рр., млн дол. США 
(складено за [118]) 

Країни 
Експорт Імпорт 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Усього за 

країнами 

ЄС 

10233,4 12087,9 13916,4 18129,5 9499,3 13051,9 17970,0 17081,3 16758,6 17002,9 13015,2 13496,3 12191,9 16194,6 22218,7 28868,4 15392,7 19101,2 25752,9 26156,4 27046,5 21069,1 15330,2 17140,8 

Австрія 317,3 329,1 429,4 593,5 328,7 508,0 588,7 520,8 554,6 530,9 347,2 361,3 458,4 547,2 800,4 1031,2 612,2 697,6 713,3 733,4 968,6 606,3 369,6 465,1 

Бельгія 197,6 215,2 189,9 364,7 279,6 356,9 400,8 467,6 401,9 425,2 296,8 251,5 314,0 372,6 562,0 725,4 464,0 588,3 664,6 708,5 693,0 553,4 366,8 450,2 

Болгарія 543,0 595,7 554,0 1106,0 395,5 450,6 755,4 568,8 591,3 550,6 419,5 418,2 108,7 130,4 169,6 239,4 151,8 218,0 269,7 280,5 301,0 238,4 253,1 172,9 

Велика 

Британія 
358,2 387,6 221,0 339,4 100,3 506,5 485,7 551,4 547,2 589,2 367,9 317,8 502,7 620,6 117,3 171,8 82,8 821,0 1128,6 1149,5 1132,4 692,0 570,1 709,3 

Грецiя 137,4 120,1 197,8 195,2 122,4 164,0 291,2 209,2 227,9 201,2 153,8 159,1 67,7 78,1 286,9 339,3 219,4 104,1 128,7 192,0 277,5 308,5 238,6 233,6 

Данiя 106,7 163,0 217,9 173,9 77,5 124,5 163,8 152,7 163,9 125,8 144,7 155,5 176,0 247,1 152,7 177,6 135,3 240,5 297,3 281,9 313,9 234,9 147,6 184,2 

Естонiя 125,1 123,4 13,7 28,8 4,2 106,3 150,4 254,0 103,2 82,3 66,2 98,0 102,6 135,1 87,9 126,3 102,1 123,4 104,8 96,4 93,2 77,3 77,5 66,6 

Iрландiя 6,7 8,6 557,4 870,0 570,4 4,5 14,7 76,0 120,8 69,5 59,2 45,5 45,2 50,8 429,3 660,2 372,2 112,1 168,3 152,6 191,5 134,0 75,4 84,7 

Iспанiя 573,5 445,1 2675,1 2911,7 1227,6 411,7 970,6 1539,0 987,7 1166,6 1043,6 1004,5 233,5 354,9 1788,7 2432,1 1139,8 468,6 685,3 746,8 863,5 607,6 440,8 500,9 

Iталiя 1892,6 2503,4 174,5 451,4 130,8 2412,4 3039,5 2480,0 2357,6 2468,3 1979,8 1929,6 1030,2 1467,4 19,4 66,6 49,1 1390,3 2005,8 2234,6 2086,7 1509,0 976,3 1358,2 

Кiпр 217,0 251,8 258,6 280,5 178,0 175,4 174,4 168,0 161,6 283,7 61,5 53,5 4,8 11,5 118,6 113,1 110,1 90,5 143,9 79,6 70,3 50,3 16,9 22,1 

Латвiя 311,4 286,1 363,3 432,3 193,5 180,2 221,5 299,8 182,6 226,2 150,3 138,2 64,5 90,6 380,4 723,9 410,3 88,1 98,5 100,7 104,2 89,7 87,1 112,5 

Литва 209,3 278,3 1,5 7,9 2,5 264,4 317,1 279,1 324,8 362,1 236,3 258,2 200,0 297,4 21,3 23,0 18,6 637,5 822,8 911,9 966,7 1032,2 552,6 492,5 

Люксембурґ 26,8 42,8 32,4 53,1 31,4 4,5 7,0 3,9 4,6 16,2 5,9 5,1 21,6 28,2 0,8 2,4 7,7 29,1 46,6 30,8 25,5 30,3 57,7 61,5 

Мальта 15,1 23,6 765,7 1117,9 594,9 49,6 120,3 9,6 6,3 1,6 12,2 7,7 0,3 20,0 881,0 1283,7 677,5 13,4 16,6 20,4 10,9 10,9 16,4 11,5 

Нідерланди 515,3 708,1 1644,5 1837,1 1248,1 563,2 833,4 829,9 1041,3 1106,1 905,7 995,3 464,1 641,3 5830,0 7165,3 3852,1 837,9 1186,8 1122,0 1062,3 763,9 452,6 546,8 

Німеччина 1285,2 1283,8 1636,9 2338,3 1208,0 1499,5 1763,8 1645,0 1603,8 1590,6 1328,7 1423,7 3383,8 4268,3 2920,5 4280,3 2170,3 4605,3 6865,7 6807,1 6772,8 5361,5 3975,6 4318,4 

Польща 1010,4 1344,5 80,7 63,1 63,6 1787,2 2794,1 2576,2 2547,8 2644,7 1977,3 2200,0 1405,9 2109,2 37,3 61,7 41,9 2788,8 3183,4 3567,1 4074,2 3070,8 2324,0 2693,3 

Португалiя 19,9 37,4 628,6 670,8 319,5 121,8 192,3 343,9 267,2 310,3 320,5 228,1 27,9 29,6 778,9 1171,1 488,1 51,5 65,8 72,2 75,7 60,5 45,2 50,6 

Румунiя 488,8 625,8 645,2 910,2 433,7 705,8 950,7 551,6 558,2 584,1 569,9 717,0 211,8 446,1 523,5 742,5 306,0 682,2 1125,7 929,7 897,2 847,7 318,2 380,7 

Словаччина 507,7 549,6 42,5 27,5 11,0 568,2 843,0 672,6 752,7 670,2 468,5 471,4 304,0 382,8 545,3 232,0 185,4 442,6 603,9 587,7 663,8 426,9 346,3 434,9 

Словенiя 32,5 24,9 324,8 640,6 346,3 11,6 10,7 10,4 12,9 16,0 16,3 16,8 125,0 291,5 886,4 1375,8 651,1 212,6 254,9 251,0 287,5 203,6 128,9 137,3 

Угорщина 688,8 946,1 1235,1 1367,1 730,2 860,1 1340,7 1510,2 1557,0 1509,9 909,7 1053,1 647,7 802,2 1240,9 1282,7 678,3 1214,6 1326,7 1159,6 1400,6 1464,0 1608,5 802,0 

Фiнляндiя 28,7 45,1 46,4 59,1 37,5 34,1 52,8 48,2 60,8 62,2 48,0 62,4 351,2 391,8 544,6 686,3 421,6 429,8 522,7 485,2 466,7 319,2 223,0 216,8 

Францiя 199,9 351,4 485,6 513,5 442,3 476,9 570,7 549,1 690,5 532,7 497,9 453,7 798,9 989,8 1330,0 1682,5 971,5 1106,7 1501,5 1664,4 1729,9 1269,2 892,8 1530,5 

Хорватія 59,9 78,4 104,9 136,2 15,0 33,4 51,5 40,2 43,3 39,2 26,1 39,1 19,4 36,7 55,8 60,2 45,8 50,2 52,9 69,3 36,3 47,8 15,1 29,7 

Чехія 376,9 341,6 429,0 670,8 340,7 626,2 842,4 707,0 823,7 772,5 541,0 560,8 594,0 825,1 1154,6 1376,0 622,2 747,9 1181,3 1246,7 999,4 687,9 479,7 654,8 

Швецiя 41,6 55,7 64,9 105,1 81,1 77,8 74,2 57,1 63,5 65,1 60,6 71,3 547,4 565,0 610,4 696,2 451,3 358,8 638,6 544,1 481,3 371,4 273,5 419,0 
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Таблиця Г.4 

Зовнішньоторговельне сальдо України та Європейського Союзу за товарами у 2005-2016 рр., млн дол. США 
(складено за [118]) 

Країни 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Усього за країнами 

ЄС 
-1958,5 -4106,7 -8302,3 -10738,9 -5893,4 -6049,3 -7782,9 -9075,1 -10287,9 -4066,2 -2314,9 -3644,6 -1686,1 -1329,7 

Австрiя -141,1 -218,1 -371,0 -437,7 -283,5 -189,6 -124,6 -212,6 -414,0 -75,4 -22,5 -103,8 37,3 -81,3 

Бельґiя -116,4 -157,4 -372,1 -360,8 -184,4 -231,4 -263,8 -240,9 -291,1 -128,2 -69,9 -198,7 -82,3 -128,8 

Болгарiя 434,3 465,3 384,4 866,6 243,7 232,6 485,8 288,2 290,3 312,2 166,4 245,3 -189 78,9 

Велика Британія -144,5 -233,0 103,7 167,6 17,5 -314,5 -642,8 -598,0 -585,2 -102,8 -202,2 -391,5 -247 -189,3 

Грецiя 69,7 42,0 -89,1 -144,1 -97,0 59,9 162,5 17,2 -49,6 -107,2 -84,8 -74,4 -144,1 10,4 

Данiя -69,3 -84,1 65,2 -3,7 -57,8 -116,0 -133,6 -129,2 -150,0 -109,1 -2,9 -28,7 40,6 -25,8 

Естонiя 22,5 -11,7 -74,2 -97,5 -97,9 -17,1 45,6 157,6 10,0 4,9 -11,3 31,4 8,9 42,7 

Iрландiя -38,5 -42,2 128,1 209,8 198,2 -107,6 -153,7 -76,7 -70,6 -64,5 -16,2 -39,2 -0,7 -23,0 

Iспанiя 340,0 90,2 886,4 479,6 87,8 -56,9 285,3 792,2 124,2 559,0 602,9 503,6 163,6 -99,3 

Iталiя 862,4 1036,0 155,1 384,8 81,7 1022,1 1033,8 245,5 271,0 959,3 1003,5 571,3 -291,1 -432,2 

Кiпр 212,2 240,3 140,0 167,4 67,9 84,9 30,5 88,5 91,2 233,4 44,6 31,4 -180,8 -13,2 

Латвiя 246,9 195,5 -17,1 -291,6 -216,8 92,1 123,0 199,1 78,4 136,5 63,1 25,7 -221,2 -37,4 

Литва 9,3 -19,1 -19,8 -15,1 -16,1 -373,1 -505,7 -632,9 -641,9 -670,1 -316,3 -234,3 -243,6 82,0 

Люксембурґ 5,2 14,6 31,6 50,7 23,7 -24,6 -39,6 -26,8 -20,9 -14,1 -51,8 -56,4 -61,6 -4,6 

Мальта 14,8 3,6 -115,3 -165,8 -82,6 36,2 103,7 -10,8 -4,6 -9,3 -4,1 -3,7 -18,5 0,4 

Нiдерланди 51,2 66,8 -4185,5 -5328,2 -2604,0 -274,7 -353,4 -292,1 -20,9 342,2 453,0 448,5 397,3 -4,5 

Німеччина -2098,6 -2984,5 -1283,6 -1942,0 -962,3 -3105,8 -5101,9 -5162,1 -5169,1 -3770,9 -2646,9 -2894,7 -796,1 -247,8 

Польща -395,5 -764,7 43,4 1,4 21,7 -1001,6 -389,3 -990,9 -1526,4 -426,2 -346,7 -493,3 -97,8 -146,6 

Португалiя -8,0 7,8 -150,3 -500,3 -168,6 70,3 126,5 271,8 191,5 249,8 275,4 177,6 185,6 -97,8 

Румунiя 277,0 179,7 121,7 167,7 127,7 23,6 -175,0 -378,2 -339,0 -263,6 251,7 336,2 59,2 84,5 

Словаччина 203,7 166,8 -502,8 -204,5 -174,4 125,6 239,1 84,9 88,9 243,2 122,2 36,5 -167,2 -85,7 

Словенiя -92,5 -266,6 -561,6 -735,2 -304,8 -201,0 -244,2 -240,6 -274,5 -187,6 -112,6 -120,5 -28,0 -7,9 

Угорщина 41,1 143,9 -5,8 84,4 51,9 -354,5 14,0 350,7 156,4 45,9 -698,8 251,1 210,0 949,9 

Фiнляндiя -322,5 -346,7 -498,2 -627,2 -384,1 -395,7 -469,8 -437,1 -405,9 -257,0 -174,9 -154,5 168,0 20,4 

Францiя -599,0 -638,4 -844,4 -1169,0 -529,2 -629,8 -930,8 -1115,3 -1039,4 -736,5 -394,8 -1076,8 -477,8 -682,0 

Хорватія 40,5 41,7 49,1 76,0 -30,8 -16,8 -1,4 -29,1 7,0 -8,6 11,0 9,4 -31,1 -1,6 

Чехія -217,1 -483,5 -725,6 -705,2 -281,5 -121,7 -338,8 -539,7 -175,7 84,7 61,2 -94,1 123,0 -155,3 

Швецiя -505,8 -509,3 -545,5 -591,1 -370,2 -281,0 -564,4 -487,0 -417,8 -306,2 -212,9 -347,7 158,1 -134,8 
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Таблиця Г.5 

Структура експорту та імпорту товарів України за країнами Європейського союзу у 2005-2016 рр., %  

(складено за [118]) 

Країни 
Експорт Імпорт 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Австрія 3,10 2,72 3,09 3,27 3,46 3,89 3,28 3,05 3,31 3,12 2,67 2,68 3,76 3,38 3,60 3,57 3,98 3,65 2,77 2,80 3,58 2,88 2,41 2,71 

Бельґiя 1,93 1,78 1,36 2,01 2,94 2,73 2,23 2,74 2,40 2,50 2,28 1,86 2,58 2,30 2,53 2,51 3,01 3,08 2,58 2,71 2,56 2,63 2,39 2,63 

Болгарiя 5,31 4,93 3,98 6,10 4,16 3,45 4,20 3,33 3,53 3,24 3,22 3,10 0,89 0,81 0,76 0,83 0,99 1,14 1,05 1,07 1,11 1,13 1,65 1,01 

Велика 

Британія 
3,50 3,21 1,59 1,87 1,06 3,88 2,70 3,23 3,27 3,47 2,83 2,35 4,12 3,83 0,53 0,60 0,54 4,30 4,38 4,39 4,19 3,28 3,72 4,14 

Грецiя 1,34 0,99 1,42 1,08 1,29 1,26 1,62 1,22 1,36 1,18 1,18 1,18 0,56 0,48 1,29 1,18 1,43 0,54 0,50 0,73 1,03 1,46 1,56 1,36 

Данiя 1,04 1,35 1,57 0,96 0,82 0,95 0,91 0,89 0,98 0,74 1,11 1,15 1,44 1,53 0,69 0,62 0,88 1,26 1,15 1,08 1,16 1,11 0,96 1,07 

Естонiя 1,22 1,02 0,10 0,16 0,04 0,81 0,84 1,49 0,62 0,48 0,51 0,73 0,84 0,83 0,40 0,44 0,66 0,65 0,41 0,37 0,34 0,37 0,51 0,39 

Iрландiя 0,07 0,07 4,01 4,80 6,00 0,03 0,08 0,44 0,72 0,41 0,45 0,34 0,37 0,31 1,93 2,29 2,42 0,59 0,65 0,58 0,71 0,64 0,49 0,49 

Iспанiя 5,60 3,68 19,22 16,06 12,92 3,15 5,40 9,01 5,89 6,86 8,02 7,44 1,92 2,19 8,05 8,42 7,40 2,45 2,66 2,86 3,19 2,88 2,88 2,92 

Iталiя 18,49 20,71 1,25 2,49 1,38 18,48 16,91 14,52 14,07 14,52 15,21 14,30 8,45 9,06 0,09 0,23 0,32 7,28 7,79 8,54 7,72 7,16 6,37 7,92 

Кiпр 2,12 2,08 1,86 1,55 1,87 1,34 0,97 0,98 0,96 1,67 0,47 0,40 0,04 0,07 0,53 0,39 0,72 0,47 0,56 0,30 0,26 0,24 0,11 0,13 

Латвiя 3,04 2,37 2,61 2,38 2,04 1,38 1,23 1,76 1,09 1,33 1,15 1,02 0,53 0,56 1,71 2,51 2,67 0,46 0,38 0,38 0,39 0,43 0,57 0,66 

Литва 2,05 2,30 0,01 0,04 0,03 2,03 1,76 1,63 1,94 2,13 1,82 1,91 1,64 1,84 0,10 0,08 0,12 3,34 3,20 3,49 3,57 4,90 3,60 2,87 

Люксембурґ 0,26 0,35 0,23 0,29 0,33 0,03 0,04 0,02 0,03 0,10 0,05 0,04 0,18 0,17 0,01 0,01 0,05 0,15 0,18 0,12 0,09 0,14 0,38 0,36 

Мальта 0,15 0,20 5,50 6,17 6,26 0,38 0,67 0,06 0,04 0,01 0,09 0,06 0,01 0,12 3,97 4,45 4,40 0,07 0,06 0,08 0,04 0,05 0,11 0,07 

Нiдерланди 5,04 5,86 11,82 10,13 13,14 4,32 4,64 4,86 6,21 6,51 6,96 7,37 3,81 3,96 26,24 24,82 25,03 4,39 4,61 4,29 3,93 3,63 2,95 3,19 

Німеччина 12,56 10,62 11,76 12,90 12,72 11,49 9,82 9,63 9,57 9,35 10,21 10,55 27,75 26,36 13,14 14,83 14,10 24,11 26,66 26,02 25,04 25,45 25,93 25,19 

Польща 9,87 11,12 0,58 0,35 0,67 13,69 15,55 15,08 15,20 15,55 15,19 16,30 11,53 13,02 0,17 0,21 0,27 14,60 12,36 13,64 15,06 14,57 15,16 15,71 

Португалiя 0,19 0,31 4,52 3,70 3,36 0,93 1,07 2,01 1,59 1,82 2,46 1,69 0,23 0,18 3,51 4,06 3,17 0,27 0,26 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 

Румунiя 4,78 5,18 4,64 5,02 4,57 5,41 5,29 3,23 3,33 3,44 4,38 5,31 1,74 2,75 2,36 2,57 1,99 3,57 4,37 3,55 3,32 4,02 2,08 2,22 

Словаччина 4,96 4,55 0,31 0,15 0,12 4,35 4,69 3,94 4,49 3,94 3,60 3,49 2,49 2,36 2,45 0,80 1,20 2,32 2,35 2,25 2,45 2,03 2,26 2,54 

Словенiя 0,32 0,21 2,33 3,53 3,65 0,09 0,06 0,06 0,08 0,09 0,13 0,12 1,03 1,80 3,99 4,77 4,23 1,11 0,99 0,96 1,06 0,97 0,84 0,80 

Угорщина 6,73 7,83 8,88 7,54 7,69 6,59 7,46 8,84 9,29 8,88 6,99 7,80 5,31 4,95 5,58 4,44 4,41 6,36 5,15 4,43 5,18 6,95 10,49 4,68 

Фiнляндiя 0,28 0,37 0,33 0,33 0,39 0,26 0,29 0,28 0,36 0,37 0,37 0,46 2,88 2,42 2,45 2,38 2,74 2,25 2,03 1,85 1,73 1,52 1,45 1,26 

Францiя 1,95 2,91 3,49 2,83 4,66 3,65 3,18 3,21 4,12 3,13 3,83 3,36 6,55 6,11 5,99 5,83 6,31 5,79 5,83 6,36 6,40 6,02 5,82 8,93 

Хорватія 0,59 0,65 0,75 0,75 0,16 0,26 0,29 0,24 0,26 0,23 0,20 0,29 0,16 0,23 0,25 0,21 0,30 0,26 0,21 0,26 0,13 0,23 0,10 0,17 

Чехія 3,68 2,83 3,08 3,70 3,59 4,80 4,69 4,14 4,92 4,54 4,16 4,16 4,87 5,09 5,20 4,77 4,04 3,92 4,59 4,77 3,70 3,26 3,13 3,82 

Швецiя 0,41 0,46 0,47 0,58 0,85 0,60 0,41 0,33 0,38 0,38 0,47 0,53 4,49 3,49 2,75 2,41 2,93 1,88 2,48 2,08 1,78 1,76 1,78 2,44 
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Таблиця Г.6 

Характеристики експорту та імпорту (за загальним обсягом) товарів і 

послуг України за групами країн у 2005-2016 рр. (складено за [118;  

158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16]) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Всього  

(за товари і 

послуги), у т.ч. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

то
в
ар

ів
 

частка 

експорту, 

% 

84,7 83,7 84,5 85,1 80,5 81,4 83,2 83,5 83,3 84,1 81,4 80,6 -4,1 -0,8 

частка 

імпорту, 

% 

92,3 92,2 92,4 93,0 89,8 91,8 93,0 92,6 91,0 89,5 87,2 88,1 -4,2 0,9 

 п
о
сл

у
г 

частка 

експорту, 

% 

15,3 16,3 15,5 14,9 19,5 18,6 16,8 16,5 16,7 15,9 18,6 19,4 4,1 0,8 

частка 

імпорту, 

% 

7,7 7,8 7,6 7,0 10,2 8,2 7,0 7,4 9,0 10,5 12,8 11,9 4,2 -0,9 

з 
к
р
аї
н
ам

и
 

С
Н
Д

 

частка 

експорту, 

% 

32,9 34,4 37,3 34,8 35,1 38,5 39,4 38,0 36,6 29,5 24,2 21,6 -11,3 -2,6 

частка 

імпорту, 

% 

44,8 42,6 40,0 37,4 40,5 41,9 43,8 39,6 35,0 30,4 26,2 20,7 -24,1 -5,5 

з 
ін
ш
и
м
и
 

к
р
аї
н
ам

и
 с
в
іт
у
 

частка 

експорту, 

% 

66,8 65,6 62,7 65,2 64,9 61,5 60,6 62,0 63,4 70,5 75,8 78,4 11,6 2,6 

частка 

імпорту, 

% 

55,2 57,4 60,0 62,6 59,5 58,1 56,2 60,4 65,0 69,6 73,8 79,3 24,1 5,5 

у
 т
.ч
. 
з 

 

к
р
аї
н
ам

и
 Є

С
 частка 

експорту, 

% 

29,7 31,4 29,0 28,2 35,4 25,8 26,4 25,6 26,9 31,8 32,8 35,1 5,4 2,3 

частка 

імпорту, 

% 

34,5 36,9 37,2 35,5 36,4 33,5 32,8 33,1 37,2 39,8 42,1 43,9 9,4 1,8 
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Рис. Г.5. Зовнішньоторговельне сальдо України за товарами за групами 

країн у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118; 158, с. 7-8; 159, с. 16; 

160, с. 16]) 
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Рис. Г.6. Зовнішньоторговельне сальдо України за послугами 

у 2005-2016 рр. (складено за [118; 158, с. 7-8; 159, с. 16; 160, с. 16]) 
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Таблиця Г.7 
Географічний склад груп країн за експортом-імпортом послуг України у 2005-2016 рр., млн дол. США  

(складено за [118]) 

Роки Всього Країни СНД 
Інші країни 

світу 
Європа Країни ЄС Азія Африка Америка 

Австралія 
і Океанія 

Невизначені 
країни 

Експорт 
2005 6443,2 2815,5 3319,2 1870,4 1767,9 593,1 72,2 476,8 6,9 299,8 
2006 7791,8 3409,9 4095,6 2360,8 2273,7 734,2 94,3 574,8 10,5 321,0 
2007 9435,1 3666,3 5372,6 3154,1 2983,0 939,0 125,9 793,1 16,4 344,1 
2008 12260,1 4245,5 7495,8 4176,4 4118,8 1380,5 203,1 1247,2 26,4 462,2 
2009 10129,7 3826,6 5771,7 2936,1 3024,5 1162,4 164,4 1117,5 31,3 360,0 
2010 11936,3 5442,4 5939,0 3245,7 3123,1 1013,3 136,4 1156,7 37,2 349,6 
2011 14180,3 6041,1 7306,6 4037,8 3532,9 1108,4 154,9 1400,0 133,8 471,8 
2012 14096,2 5811,1 7304,9 3945,1 3750,2 1255,6 165,5 1427,7 230,6 280,3 
2013 14233,2 5814,9 8418,3 4883,7 4195,7 1427,0 153,0 1581,9 78,6 294,0 
2014 11520,8 4034,3 7486,5 4431,0 3991,6 1350,7 131,3 1242,8 71,5 258,9 
2015 9736,6 3544,8 6191,8 3521,4 2927,9 1120,3 145,1 1134,7 91,0 179,3 
2016 9868,0 3727,9 6140,1 3499,0 3004,9 1154,5 125,1 1132,9 37,8 190,8 

Імпорт 
2005 2941,8 509,3 2425,7 1220,2 1300,0 462,5 28,7 391,7 1,7 320,9 
2006 3730,6 690,4 3029,0 1703,9 1797,9 534,8 50,7 396,1 1,7 341,8 
2007 4995,5 799,8 4180,8 2402,1 2604,9 745,5 61,9 574,7 2,7 393,9 
2008 6481,5 1058,0 5410,0 3488,9 3854,0 1156,7 87,0 570,4 4,9 102,1 
2009 5186,4 787,2 4386,3 2640,2 3049,1 1038,8 43,2 450,4 7,2 206,5 
2010 5421,6 933,6 4468,5 2414,8 3000,3 1197,5 44,8 563,3 8,0 240,0 
2011 6214,2 1166,3 5025,6 2804,2 3372,1 1377,1 36,4 570,3 10,2 227,3 
2012 6650,1 1238,2 5401,0 3038,8 3641,2 1515,7 37,5 505,1 6,7 297,2 
2013 7523,0 1466,5 6056,5 3531,2 4212,0 1585,1 35,1 580,4 3,9 320,9 
2014 6373,1 1204,0 5169,1 3002,6 3148,8 920,8 44,3 694,8 3,6 503,1 
2015 5523,0 839,6 4683,4 2750,1 2749,1 850,9 39,4 609,7 1,6 432,7 
2016 5326,5 672,6 4653,9 2400,7 2421,6 888,8 40,7 773,4 1,3 549,0 

Сальдо 
2005 3501,4 2306,2 893,5 650,2 467,9 130,6 43,5 85,1 5,2 -21,1 
2006 4061,2 2719,5 1066,6 656,9 475,8 199,4 43,6 178,7 8,8 -20,8 
2007 4439,6 2866,5 1191,8 752 378,1 193,5 64 218,4 13,7 -49,8 
2008 5778,6 3187,5 2085,8 687,5 264,8 223,8 116,1 676,8 21,5 360,1 
2009 4943,3 3039,4 1385,4 295,9 -24,6 123,6 121,2 667,1 24,1 153,5 
2010 6514,7 4508,8 1470,5 830,9 122,8 -184,2 91,6 593,4 29,2 109,6 
2011 7966,1 4874,8 2281 1233,6 160,8 -268,7 118,5 829,7 123,6 244,5 
2012 7446,1 4572,9 1903,9 906,3 109 -260,1 128 922,6 223,9 -16,9 
2013 6710,2 4348,4 2361,8 1352,5 -16,3 -158,1 117,9 1001,5 74,7 -26,9 
2014 5147,7 2830,3 2317,4 1428,4 842,8 429,9 87 548 67,9 -244,2 
2015 4213,6 2705,2 1508,4 772,3 177,8 269,4 105,7 525 89,4 -253,4 
2016 4541,5 3055,3 1486,2 1098,3 583,3 265,7 84,4 359,5 36,5 -358,2 
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Таблиця Г.8 
Обсяги експорту та імпорту послуг України за країнами Європейського Союзу у 2010-2016 рр., млн дол. США 

(складено за [118]) 

Країни 
Експорт Імпорт 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Усього за країнами ЄС 3117,0 3525,4 3744,9 4195,7 3991,6 2927,9 3004,9 2994,4 3363,3 3630,3 4212,0 3148,8 2750,1 2421,6 

Австрія 182,7 197,5 188,0 219,1 198,0 145,5 138,3 144,0 234,1 217,9 208,7 148,0 93,1 111,4 

Бельгiя 239,4 327,4 301,6 327,1 75,8 52,6 59,8 63,8 55,8 84,2 82,0 56,6 49,4 67,0 

Болгарiя 29,3 37,3 43,5 46,4 39,3 43,6 26,9 17,3 19,9 19,4 17,2 21,8 19,2 21,2 

Велика Британія 77,6 685,3 722,3 752,9 660,1 553,3 462,9 23,9 646,3 702,0 1060,3 705,8 717,1 563,1 

Грецiя 86,7 78,9 71,3 61,2 57,2 30,3 27,5 17,4 30,5 34,4 47,8 43,0 24,4 21,0 

Данiя 113,7 85,6 126,9 148,8 149,3 112,4 98,4 12,1 46,1 47,7 33,1 36,3 32,2 37,3 

Естонiя 47,7 165,6 195,6 50,6 101,4 114,6 145,7 10,2 24,4 46,5 36,0 33,4 30,0 48,9 

Iрландiя 30,0 60,1 64,5 75,2 49,2 26,9 32,0 17,3 20,9 32,4 34,0 28,5 49,5 75,8 

Iспанiя 125,9 85,8 68,1 39,3 37,1 27,6 45,1 35,2 32,4 28,0 33,0 27,2 29,9 25,7 

Iталiя 391,8 119,4 133,3 146,5 144,8 133,3 119,8 792,5 59,9 44,2 57,6 46,0 34,8 31,6 

Кiпр 30,0 406,6 419,4 404,6 461,1 251,2 239,0 31,9 807,0 863,1 1017,8 512,5 287,7 250,0 

Латвiя 36,4 41,6 54,3 67,2 152,6 75,7 71,0 16,1 27,2 41,0 61,5 85,9 36,0 44,4 

Литва 4,9 27,9 31,4 37,3 46,0 33,7 35,7 5,8 29,6 31,6 32,3 27,1 14,5 16,1 

Люксембур 83,6 7,7 6,1 14,5 6,6 5,2 8,0 2,3 11,0 9,2 8,3 8,9 83,3 5,9 

Мальта 100,8 79,0 82,7 86,5 109,4 106,2 102,5 124,5 2,4 2,2 3,5 88,7 77,3 84,9 

Нiдерланди 333,1 107,9 136,7 146,2 284,3 111,8 145,9 351,7 127,9 152,7 201,1 129,2 140,7 108,0 

Німеччина 90,5 410,9 456,5 681,0 672,8 452,0 488,4 141,1 432,9 522,1 622,4 591,3 538,5 364,1 

Польща 10,9 132,4 140,3 217,9 202,8 181,9 220,6 54,1 142,5 175,4 167,5 148,4 98,7 138,6 

Португалiя 21,5 9,9 11,6 8,7 7,0 5,8 4,4 11,2 44,3 41,4 20,7 11,6 8,3 11,0 

Румунiя 50,6 28,0 30,4 53,2 50,6 43,3 57,6 18,2 13,0 10,2 11,6 18,5 9,0 9,2 

Словаччина 5,7 49,4 38,0 50,0 41,4 26,8 27,1 3,9 33,6 27,6 30,8 46,0 101,8 109,2 

Словенiя 544,1 22,3 22,6 34,8 28,7 21,0 15,3 598,1 4,0 6,7 6,5 5,2 5,9 5,4 

Угорщина 223,8 83,8 76,5 183,4 98,8 92,3 113,3 52,3 101,0 107,9 85,1 65,4 50,0 51,7 

Фiнляндiя 48,0 46,5 59,4 46,0 37,0 24,5 19,2 22,0 46,1 45,3 40,7 28,3 21,2 21,8 

Францiя 123,2 112,6 139,8 139,2 127,9 108,3 118,5 230,1 171,5 150,2 159,9 119,6 112,0 91,5 

Хорватія 3,1 3,3 3,2 3,9 3,1 2,9 1,7 7,9 8,2 8,1 8,8 3,8 2,8 4,7 

Чехія 43,0 50,5 56,1 76,7 77,0 64,6 57,9 38,5 59,3 52,4 58,4 45,8 34,6 55,2 

Швецiя 42,2 65,5 68,2 77,4 72,5 80,7 122,5 158,9 139,7 134,5 65,1 66,0 48,3 47,0 
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Таблиця Г.9 
Зовнішньоторговельне сальдо України та Європейського Союзу за послугами у 2010-2016 рр., млн дол. США 

(складено за [118]) 

Країни 
Роки Абсолютні відхилення, ± 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 / 2010 2016 / 2015 

Усього за країнами ЄС 122,6 162,1 114,6 -16,3 842,8 177,8 583,3 460,7 405,5 
Австрiя 38,6 -36,6 -30,0 10,5 50,0 52,4 26,9 -11,7 -25,5 

Бельгiя 175,6 271,6 217,4 245,1 19,2 3,3 -7,2 -182,8 -10,5 

Болгарiя 12,0 17,4 24,1 29,1 17,5 24,4 5,7 -6,3 -18,7 
Велика Британія 53,7 39,0 20,3 -307,4 -45,7 -163,8 -100,3 -154,0 63,5 

Грецiя 69,4 48,4 36,9 13,4 14,2 6,0 6,6 -62,8 0,6 

Данiя 101,6 39,5 79,2 115,8 113,0 80,2 61,1 -40,5 -19,1 

Естонiя 37,5 141,2 149,1 14,6 68,0 84,6 96,8 59,3 12,2 
Iрландiя 12,7 39,1 32,1 41,2 20,7 -22,6 -43,8 -56,5 -21,2 

Iспанiя 90,7 53,4 40,1 6,3 9,9 -2,3 19,4 -71,3 21,7 

Iталiя -400,7 59,5 89,2 88,9 98,8 98,5 88,1 488,8 -10,4 
Кiпр -1,9 -400,4 -443,7 -613,2 -51,4 -36,5 -11,0 -9,1 25,5 

Латвiя 20,3 14,3 13,2 5,7 66,7 39,7 26,6 6,3 -13,1 

Литва -0,9 -1,7 -0,3 5,0 18,9 19,2 19,7 20,6 0,5 
Люксембург 81,3 -3,3 -3,1 6,2 -2,3 -78,2 2,1 -79,2 80,3 

Мальта -23,7 76,6 80,5 83,0 20,7 28,8 17,6 41,3 -11,2 

Нiдерланди -18,6 -20,0 -16,0 -55,0 155,1 -28,9 37,9 56,5 66,8 
Німеччина -50,6 -22,0 -65,6 58,6 81,5 -86,5 124,4 175,0 210,9 

Польща -43,2 -10,1 -35,1 50,4 54,4 83,2 81,9 125,1 -1,3 

Португалiя 10,3 -34,4 -29,8 -12,0 -4,6 -2,5 -6,7 -17,0 -4,2 
Румунiя 32,4 15,0 20,3 41,6 32,1 34,2 48,3 15,9 14,1 

Словаччина 1,8 15,8 10,4 19,2 -4,6 -74,9 -82,1 -83,9 -7,2 

Словенiя -54,0 18,3 15,9 28,2 23,5 15,1 9,9 63,9 -5,2 

Угорщина 171,5 -17,1 -31,4 98,3 33,4 42,3 61,6 -109,9 19,3 
Фiнляндiя 25,9 0,4 14,0 5,2 8,7 3,3 -2,6 -28,5 -5,9 

Францiя -106,9 -58,9 -10,4 -20,8 8,3 -3,7 27,1 134,0 30,8 

Хорватія -4,8 -4,9 -4,2 -4,9 -0,7 0,0 -3,0 1,8 -3,0 
Чехія 4,5 -8,8 3,8 18,2 31,2 30,1 2,7 -1,8 -27,4 

Швецiя -116,7 -74,2 -66,4 12,3 6,5 32,4 75,5 192,2 43,1 
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Таблиця Г.10 
Структура експорту та імпорту послуг України за країнами Європейського Союзу у 2010-2016 рр., % 

(складено за [118]) 

Країни 
Експорт Імпорт 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Австрія 5,86 5,60 5,02 5,22 4,96 4,97 4,60 4,81 6,96 6,00 4,96 4,70 3,39 4,60 
Бельгiя 7,68 9,29 8,05 7,80 1,90 1,80 1,99 2,13 1,66 2,32 1,95 1,80 1,80 2,77 

Болгарiя 0,94 1,06 1,16 1,11 0,98 1,49 0,90 0,58 0,59 0,53 0,41 0,69 0,70 0,88 

Велика 
Британія 

2,49 19,44 19,29 17,94 16,54 18,90 15,40 0,80 19,22 19,34 25,18 22,41 26,07 23,25 

Грецiя 2,78 2,24 1,90 1,46 1,43 1,03 0,92 0,58 0,91 0,95 1,13 1,37 0,89 0,87 

Данiя 3,65 2,43 3,39 3,55 3,74 3,84 3,27 0,40 1,37 1,31 0,79 1,15 1,17 1,54 
Естонiя 1,53 4,70 5,22 1,21 2,54 3,91 4,85 0,34 0,73 1,28 0,85 1,06 1,09 2,02 

Iрландiя 0,96 1,70 1,72 1,79 1,23 0,92 1,06 0,58 0,62 0,89 0,81 0,91 1,80 3,13 

Iспанiя 4,04 2,43 1,82 0,94 0,93 0,94 1,50 1,18 0,96 0,77 0,78 0,86 1,09 1,06 
Iталiя 12,57 3,39 3,56 3,49 3,63 4,55 3,99 26,47 1,78 1,22 1,37 1,46 1,27 1,30 

Кiпр 0,96 11,53 11,20 9,64 11,55 8,58 7,95 1,07 23,99 23,78 24,17 16,28 10,46 10,32 

Латвiя 1,17 1,18 1,45 1,60 3,82 2,59 2,36 0,54 0,81 1,13 1,46 2,73 1,31 1,83 

Литва 0,16 0,79 0,84 0,89 1,15 1,15 1,19 0,19 0,88 0,87 0,77 0,86 0,53 0,66 
Люксембург 2,68 0,22 0,16 0,35 0,17 0,18 0,27 0,08 0,33 0,25 0,20 0,28 3,03 0,24 

Мальта 3,23 2,24 2,21 2,06 2,74 3,63 3,41 4,16 0,07 0,06 0,08 2,82 2,81 3,51 

Нiдерланди 10,69 3,06 3,65 3,48 7,12 3,82 4,86 11,75 3,80 4,21 4,77 4,10 5,12 4,46 
Німеччина 2,90 11,66 12,19 16,23 16,85 15,44 16,25 4,71 12,87 14,38 14,78 18,78 19,58 15,04 

Польща 0,35 3,76 3,75 5,19 5,08 6,21 7,34 1,81 4,24 4,83 3,98 4,71 3,59 5,72 

Португалiя 0,69 0,28 0,31 0,21 0,18 0,20 0,15 0,37 1,32 1,14 0,49 0,37 0,30 0,45 
Румунiя 1,62 0,79 0,81 1,27 1,27 1,48 1,92 0,61 0,39 0,28 0,28 0,59 0,33 0,38 

Словаччина 0,18 1,40 1,01 1,19 1,04 0,92 0,90 0,13 1,00 0,76 0,73 1,46 3,70 4,51 

Словенiя 17,46 0,63 0,60 0,83 0,72 0,72 0,51 19,97 0,12 0,18 0,15 0,17 0,21 0,22 

Угорщина 7,18 2,38 2,04 4,37 2,48 3,15 3,77 1,75 3,00 2,97 2,02 2,08 1,82 2,13 

Фiнляндiя 1,54 1,32 1,59 1,10 0,93 0,84 0,64 0,73 1,37 1,25 0,97 0,90 0,77 0,90 

Францiя 3,95 3,19 3,73 3,32 3,20 3,70 3,94 7,68 5,10 4,14 3,80 3,80 4,07 3,78 
Хорватія 0,02 0,04 0,05 0,09 0,08 0,10 0,06 0,03 0,09 0,15 0,21 0,12 0,10 0,19 

Чехія 1,38 1,43 1,50 1,83 1,93 2,21 1,93 1,29 1,76 1,44 1,39 1,45 1,26 2,28 

Швецiя 1,35 1,86 1,82 1,84 1,82 2,76 4,08 5,31 4,15 3,71 1,55 2,10 1,76 1,94 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Європа 41,5 45,7 48,2 53,9 51,0 44,7 45,3 45,8 46,9 47,1 49,8 45,1

Країни СНД 17,3 18,5 16,1 16,4 15,2 17,3 18,8 18,7 19,5 18,9 15,2 12,6

Азія 15,7 14,3 15,0 17,9 20,1 22,2 22,2 22,8 21,1 14,5 15,4 16,7

Африка 0,98 1,36 1,24 1,35 0,84 0,83 0,59 0,56 0,47 0,70 0,71 0,76

Америка 13,3 10,6 11,5 8,8 8,7 10,4 9,2 7,6 7,7 10,9 11,0 14,5

Австралія і Океанія 0,06 0,05 0,05 0,08 0,14 0,15 0,16 0,10 0,05 0,06 0,03 0,02

Невизначені країни 10,9 9,2 7,9 1,6 4,0 4,4 3,7 4,5 4,3 7,9 7,8 10,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. Г.7. Географічна структура груп країн імпорту послуг України 

у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Європа 43,7 43,8 40,6 36,2 39,9 47,8 45,3 44,3 40,9 35 36,4 35,5

Країни СНД 29 30,3 34,9 35,6 30,6 28,5 30,3 30,1 34,3 38,5 36,2 37,8

Азія 9,2 9,4 10,4 11,8 12,1 8,9 8,3 9,6 10 11,7 11,5 11,7

Африка 1,12 1,21 1,39 1,73 1,71 1,20 1,16 1,26 1,07 1,14 1,49 1,27

Америка 7,4 7,4 8,8 10,6 11,6 10,2 10,5 10,9 11,1 10,8 11,7 14,5

Австралія і Океанія 0,11 0,13 0,18 0,22 0,33 0,33 1,00 1,76 0,55 0,62 0,93 0,02

Невизначені країни 4,7 4,1 3,8 3,9 3,8 3,1 3,5 2,1 2,1 2,3 1,8 1,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. Г.8. Географічна структура груп країн експорту послуг України 

у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 
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Рис. Г.9. Темпи приросту експорту та імпорту товарів України  

у 2005-2016 рр., % до попереднього року (складено за [118; 158, с. 7-8;  

159, с. 11-15; 160, с. 12-15]) 
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Рис. Г.10. Темпи приросту експорту та імпорту послуг України  

у 2005-2016 рр., % до попереднього року (складено за [118; 158, с. 7-8;  

159, с. 11-15; 160, с. 12-15]) 



559 

 

-32,3

3,7

29,1

0,1

-47,7

-3,4

-14,2

-31,3

38,5 40,1

21,4

-41,8

18,6

14,9

28,2

2,4

-2,9

30,2

18,6

-23,5

-47,5

37,9

-5,0

37,4

-7,3

14,9

-3,9

-6,7

40,4

-22,3

-40,2

24,820,0

9,7

3,1

-2,5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Країни СНД Країни ЄС Інші країни світу

-18,3-19,7

18,2

11,8

-39,3

-37,5

35,5

-40,7

26,9

30,2

-7,3

39,3

11,8

1,6

30,2

-21,3

2,3

32,8

-27,5

35,1

28,4

37,0

24,0 

-46,7

13,5

-4,2

-22,9

30,4

48,7

38,4

-27,2

32,3

27,6

41,0

-50,0

15,7

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Країни СНД Країни ЄС Інші країни світу

 

Рис. Г.11. Темпи приросту експорту та імпорту товарів України за групами 

країн у 2005-2016 рр., % до попереднього року (складено за [118; 158, с. 7-8; 

159, с. 11-15; 160, с. 12-15]) 
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Рис. Г.12. Темпи приросту експорту та імпорту послуг України за групами 

країн у 2005-2016 рр., % до попереднього року (складено за [118; 158, с. 7-8; 

159, с. 11-15; 160, с. 12-15]) 
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Таблиця Г.11 

Характеристика продажу основних (за обсягами у роздрібному товарообороті) продовольчих та непродовольчих 

товарів, виготовлених не на території України, у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 

Товари і товарні 

групи 
Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2005 

2016/ 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Роздрібний 

товарооборот 

обсяг, млрд грн 94,3 130,0 178,2 246,9 231,0 281,0 350,1 405,1 433,1 438,3 487,6 556,0 461,7 68,4 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
29,5 32,7 35,5 36,9 32,6 35,7 38,1 41,1 42,8 42,2 41,9 44,2 14,7 2,3 

Продовольчі 

товари 

обсяг, млрд грн 39,2 49,7 63,0 85,1 92,4 110,9 136,3 162,7 177,8 181,1 92,4 228,0 188,8 135,6 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
9,1 10,7 11,8 11,8 11,6 11,8 12,8 13,7 14,5 14,4 14,8 15,2 6,1 0,4 

Непродовольчі 

товари 

обсяг, млрд грн 55,1 80,3 115,2 151,8 138,5 170,0 213,8 242,5 255,3 257,3 287,3 328,0 272,9 40,7 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
42,4 44,8 47,1 48,8 45,3 50,0 52,8 58,1 61,0 60,5 60,7 64,4 22,0 3,7 

М’ясо та птиця 

свіжі та 

заморожені 

частка в РТО, % 2,5 2,3 2,0 2,1 2,4 2,3 2,0 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2 -0,3 -0,2 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
3,1 3,9 5,3 3,5 4,4 2,9 3,4 4,9 6,4 4,7 7,4 5,8 2,7 -1,6 

М’ясо копчене, 

солоне та ковбасні 

вироби 

частка в РТО, % 2,8 2,7 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 -0,8 -0,2 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
3,1 3,2 4,5 3,7 3,5 3,0 3,8 4,0 7,1 5,5 5,5 5,1 2,0 -0,4 

Риба і 

морепродукти 

харчові 

частка в РТО, % 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 -0,2 0,0 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
19,4 23,5 27,2 27,0 27,5 29,6 31,2 34,0 38,6 39,6 40,2 44,0 24,6 3,8 

Молоко та 

продукти молочні 

частка в РТО, % 1,9 1,8 1,7 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 2,0 1,9 2,0 2,2 0,3 0,2 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
5,5 6,4 6,8 7,1 7,5 5,5 5,8 7,4 9,8 6,4 6,5 5,4 -0,1 -1,1 

Сир сичужний, 

плавлений та 

кисломолочний 

частка в РТО, % 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 0,5 0,0 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
9,1 8,8 10,9 11,1 10,9 11,8 12,0 14,9 16,3 13,8 11,4 11,6 2,5 0,2 



561 

 

Продовження табл. Г.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вироби 

кондитерські 

(борошняні, 

цукрові) 

частка в РТО, % 2,9 2,8 2,5 2,5 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 3,3 3,8 4,1 1,2 0,3 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
10,0 9,9 10,0 9,9 10,5 9,8 10,4 12,8 12,8 11,4 10,5 11,0 1,0 0,5 

Овочі 
частка в РТО, % 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 0,5 -0,1 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
9,5 9,4 12,5 11,3 13,0 9,4 13,4 22,3 17,0 15,5 16,1 16,7 7,2 0,6 

Плоди, ягоди, 

виноград, горіхи, 

кавуни та дині 

частка в РТО, % 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,0 0,2 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
33,4 38,2 35,3 37,9 41,0 39,2 42,5 51,2 47,5 52,9 55,0 59,0 25,6 4,0 

Напої алкогольні 
частка в РТО, % 8,2 7,4 6,7 6,4 7,5 6,9 6,7 6,4 6,4 6,2 6,5 6,7 -1,5 0,2 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
92,1 89,7 88,7 88,5 89,1 87,4 86,1 84,3 81,8 81,7 80,5 80,5 -11,6 0,0 

Вироби тютюнові 
частка в РТО, % 4,0 3,4 3,0 2,5 4,1 4,4 5,0 6,5 6,5 6,8 6,4 5,9 1,9 -0,5 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
6,5 7,1 8,7 9,9 7,0 6,9 6,1 5,1 5,9 5,3 6,1 5,4 -1,1 -0,7 

Одяг та білизна з 

тканин 

частка в РТО, % 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 1,1 0,1 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
76,5 80,2 81,3 83,4 84,6 89,3 89,2 92,3 93,2 94,1 94,3 94,7 18,2 0,4 

Взуття 
частка в РТО, % 0,6 0,7 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,4 -0,1 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
90,7 93,1 95,6 95,4 93,6 95,8 96,4 97,2 97,7 97,0 96,9 97,1 6,4 0,2 

Товари 

парфумерно-

косметичні 

частка в РТО, % 1,7 1,7 1,7 1,9 2,5 2,2 2,0 2,3 2,4 2,5 2,9 3,2 1,5 0,3 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
69,5 71,1 74,5 72,0 72,3 74,2 74,0 77,3 79,1 79,5 80,2 81,7 12,2 1,5 

Комп’ютери, 

периферійне 

устатковання, 

програмне 

забезпечення 

частка в РТО, % 0,9 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,2 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 -0,1 0,1 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
77,5 81,2 83,3 88,6 88,3 93,9 97,0 98,8 99,1 99,4 99,2 99,3 21,8 0,1 
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Продовження табл. Г.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудіо- та відео 

обладнання, 

телекомунікаційне 

устаткування 

частка в РТО, % 2,4 3,7 3,7 3,0 2,4 2,7 2,4 2,2 2,1 2,1 1,8 2,1 -0,3 0,3 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
96,4 96,5 96,7 97,3 97,0 95,2 97,5 95,3 96,4 99,7 99,3 99,8 3,4 0,5 

Автомобілі та 

автотовари 

частка в РТО, % 9,0 14,8 18,6 18,6 7,5 8,0 9,5 10,2 10,1 6,7 6,2 8,0 -1,0 1,8 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
76,9 65,1 61,2 68,5 75,7 81,4 85,4 87,4 89,3 89,5 92,1 94,0 17,1 1,9 

Прилади 

електропобутові 

частка в РТО, % 3,2 3,0 3,3 2,8 2,6 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 2,6 2,5 -0,7 -0,1 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
91,9 91,2 91,1 89,5 85,2 88,6 89,0 89,3 88,5 88,1 88,8 87,5 -4,4 -1,3 

Матеріали 

будівельні 

частка в РТО, % 3,4 3,3 3,6 3,9 4,1 3,7 3,7 3,4 3,4 3,6 3,7 3,4 0,0 -0,3 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
34,9 35,2 31,7 31,4 29,1 35,6 33,1 37,9 41,0 44,4 44,8 43,4 8,5 -1,4 

Побутові засоби 

для миття, 

чищення та 

догляду 

частка в РТО, % 1,4 1,3 1,2 1,3 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 0,4 0,0 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
45,4 51,5 53,1 49,8 52,0 56,6 58,9 61,5 62,7 63,7 64,3 65,8 20,4 1,5 

Товари 

фармацевтичні 

частка в РТО, % 6,6 5,6 5,4 5,1 7,1 6,7 6,4 6,3 6,6 7,3 8,3 8,8 2,2 0,5 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
43,5 45,1 46,1 46,7 47,6 47,9 49,2 49,2 49,2 49,1 49,6 49,7 6,2 0,1 

Бензин моторний 
частка в РТО, % 12,9 11,7 10,7 11,3 13,2 12,8 12,6 11,7 10,5 10,9 9,9 8,3 -4,6 -1,6 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
3,5 1,4 2,7 8,0 12,0 16,6 21,0 31,3 36,4 40,9 38,3 40,9 37,4 2,6 

Дизельне пальне 

(газойль) 

частка в РТО, % 4,9 4,4 4,0 4,6 4,6 5,0 5,5 5,4 5,4 6,8 6,4 4,8 -0,1 -1,6 
частка не вітчизняних 

товарів, % 
0,3 0,6 1,5 5,6 11,9 16,7 25,4 34,0 36,9 43,5 46,4 47,7 47,4 1,3 

Газ стиснений та 

скраплений для 

автомобілів 

частка в РТО, % 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,7 2,2 2,2 1,7 0,0 

частка не вітчизняних 

товарів, % 
... ... ... ... ... ... 11,0 20,3 31,2 34,7 31,9 35,1 - 3,2 
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Таблиця Г.12 

Товарна структура (за окремими споживчими товарами) імпорту України за основними країнами-партнерами  

у 2011-2016 рр. (складено за [118]) 
Товари та товарні 

групи* 
Країни** Показники 

Роки Абсолютні відхилення, ± 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2011 2016 / 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Риба i 

ракоподібні 

Велика Британія 
в обсязі, млн дол США 20,1 33,9 42,7 32,0 5,9 14,0 -6,1 8,1 

в структурі, % 4,0 4,9 4,9 5,3 2,0 3,4 -0,6 1,4 

Ісландія 
в обсязі, млн дол США 41,1 70,2 110,0 37,7 30,0 61,3 20,2 31,3 

в структурі, % 8,1 10,2 12,7 6,3 10,3 15,0 6,9 4,7 

Норвегія 
в обсязі, млн дол США 186,0 267,2 273,0 208,2 110,0 125,9 -60,1 15,9 

в структурі, % 36,8 38,9 31,6 34,9 37,7 30,7 -6,1 -7,0 

В’єтнам 
в обсязі, млн дол США 23,1 32,0 37,5 30,9 7,8 13,6 -9,5 5,8 

в структурі, % 4,6 4,7 4,3 5,2 2,6 3,3 -1,3 0,7 

Канада 
в обсязі, млн дол США 28,1 36,1 37,7 22,5 12,8 33,0 4,9 20,2 

в структурі, % 5,6 5,2 4,4 3,7 4,3 8,1 2,5 3,8 

США 
в обсязі, млн дол США 35,7 51,5 90,0 69,6 31,2 35,0 -0,7 3,8 

в структурі, % 7,1 7,5 10,4 11,6 10,7 8,5 1,4 -2,2 

Їстівні плоди та 

горіхи 

Греція 
в обсязі, млн дол США 30,0 72,3 43,8 35,9 18,7 21,4 -8,6 2,7 

в структурі, % 4,4 6,4 3,5 4,4 4,0 4,5 0,1 0,5 

Іспанія 
в обсязі, млн дол США 66,5 107,5 94,5 80,6 43,4 24,9 -41,6 -18,5 

в структурі, % 9,7 9,5 7,6 10,0 9,2 5,2 -4,5 -4,0 

Італія 
в обсязі, млн дол США 36,8 55,3 41,1 22,9 15,8 15,4 -21,4 -0,4 

в структурі, % 5,4 4,9 3,3 2,8 3,3 3,2 -2,2 -0,1 

Польща 
в обсязі, млн дол США 27,4 63,7 72,5 28,3 24,7 20,9 -6,5 -3,8 

в структурі, % 4,0 5,6 5,8 3,5 5,2 4,4 0,4 -0,8 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 160,4 243,3 314,0 216,4 121,9 157,5 -2,9 35,6 

в структурі, % 23,5 21,5 25,3 26,8 26,0 33,1 9,6 7,1 

Єгипет 
в обсязі, млн дол США 49,5 64,1 86,3 39,3 31,2 15,3 -34,2 -15,9 

в структурі, % 7,2 5,7 6,9 4,8 6,6 3,2 -4,0 -3,4 

Еквадор 
в обсязі, млн дол США 136,8 238,7 275,2 195,8 113,2 108,6 -28,2 -4,6 

в структурі, % 20,0 21,1 22,1 24,3 24,2 22,8 2,8 -1,4 

Насіння і плоди 

олійних рослин 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 58,1 54,8 36,9 41,5 25,2 33,3 -24,8 8,1 

в структурі, % 20,4 15,2 9,4 13,3 11,7 10,4 -10,0 -1,3 

Франція 
в обсязі, млн дол США 33,1 38,0 39,0 26,3 17,4 27,6 -5,5 10,2 

в структурі, % 11,6 10,6 10,0 8,4 8,0 8,6 -3,0 0,6 

Індія 
в обсязі, млн дол США 23,9 28,5 26,2 23,1 17,2 13,9 -10,0 -3,3 

в структурі, % 8,4 7,9 6,7 7,4 8,0 4,3 -4,1 -3,7 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 25,5 42,1 47,6 43,1 32,4 72,3 46,8 39,9 

в структурі, % 8,9 20,1 12,2 13,8 15,0 22,6 13,7 7,6 

Аргентина 
в обсязі, млн дол США 18,3 22,7 23,1 18,9 16,0 16,9 -1,4 0,9 

в структурі, % 6,4 6,3 5,9 6,1 7,4 5,3 -1,1 -2,1 

США 
в обсязі, млн дол США 39,9 75,6 95,0 62,2 37,8 65,8 25,9 28,0 

в структурі, % 14,0 21,1 24,3 20,0 17,5 20,6 6,6 3,1 
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Продовження табл. Г.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алкогольні i 
безалкогольні 
напої та оцет 

Молдова 
в обсязі, млн дол США 33,0 30,6 42,7 25,8 16,2 16,4 -16,6 0,2 

в структурі, % 7,8 6,2 7,1 6,1 6,9 5,7 -2,1 -1,2 

Велика Британія 
в обсязі, млн дол США 26,4 43,4 42,6 30,5 23,8 24,4 -2,0 0,6 

в структурі, % 6,3 8,8 7,0 7,2 10,1 8,4 2,1 -1,7 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 20,4 29,0 44,6 26,4 22,3 33,6 13,2 11,3 

в структурі, % 4,8 5,9 7,4 6,3 9,5 11,6 6,8 2,1 

Італія 
в обсязі, млн дол США 35,4 43,5 46,1 34,5 24,4 33,9 -1,5 9,5 

в структурі, % 8,4 8,8 7,6 8,2 10,4 11,7 3,3 1,3 

Франція 
в обсязі, млн дол США 44,3 39,8 43,1 27,9 18,6 22,1 -22,2 3,5 

в структурі, % 10,5 8,1 7,1 6,6 7,9 7,6 -2,9 -0,3 

Грузія 
в обсязі, млн дол США 73,6 86,5 97,4 72,3 33,6 43,2 -30,4 9,6 

в структурі, % 17,5 17,6 16,1 17,1 14,3 14,9 -2,6 0,6 

Тютюн і 
промислові 
замінники 
тютюну 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 106,2 105,1 105,3 126,7 78,0 25,2 -81,0 -52,8 

в структурі, % 22,2 20,7 23,2 26,2 19,2 5,6 -16,6 -13,6 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 29,1 27,1 37,7 39,3 31,6 34,4 5,3 2,8 

в структурі, % 6,1 5,3 8,3 8,1 7,7 8,0 1,9 0,3 

Індія 
в обсязі, млн дол США 38,9 43,5 40,7 38,5 37,3 34,1 -4,8 -3,2 

в структурі, % 8,1 8,6 9,0 8,0 9,1 7,9 -0,2 -1,2 

Китай 
в обсязі, млн дол США 23,3 17,3 10,6 7,8 12,5 12,5 -10,8 0,0 

в структурі, % 4,9 3,4 2,3 1,6 3,0 2,9 -2,0 -0,1 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 23,7 20,7 16,9 13,0 12,1 22,2 -1,5 10,1 

в структурі, % 5,0 4,1 3,7 2,7 2,9 5,2 0,2 2,3 

Бразилія 
в обсязі, млн дол США 86,7 103,5 66,7 68,5 63,9 69,0 -17,7 5,1 

в структурі, % 18,2 20,4 14,7 14,2 15,7 16,0 -2,2 0,3 

Малаві 
в обсязі, млн дол США 17,1 18,6 15,5 23,0 15,6 26,0 8,9 10,4 

в структурі, % 3,6 3,7 3,4 4,8 3,8 6,0 2,4 2,2 

Руди, шлак і зола 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 176,0 253,9 256,7 252,6 143,7 101,1 -74,9 -42,6 

в структурі, % 17,9 28,7 34,3 37,8 24,7 22,6 4,7 -2,1 

Піденна Африка 
в обсязі, млн дол США 62,5 51,4 28,3 57,8 52,3 38,3 -24,2 -14,0 

в структурі, % 6,3 5,8 3,8 8,7 9,0 8,5 2,2 -0,5 

Гана  
в обсязі, млн дол США 206,4 68,7 57,8 60,7 71,4 43,4 -163,0 -28,0 

в структурі, % 21,0 7,8 7,7 9,1 12,3 9,7 -11,3 -2,6 

Гвінея 
в обсязі, млн дол США 100,0 114,6 128,4 106,1 113,9 94,9 -5,1 -19,0 

в структурі, % 10,2 13,0 17,2 15,9 19,6 21,2 11,0 1,6 

Гватемала 
в обсязі, млн дол США - 3,7 18,2 64,4 86,4 70,0 - -16,4 

в структурі, % - 0,1 2,4 9,7 14,9 15,6 - 0,7 

Палива 
мінеральні; нафта 

і продукти її 
перегонки 

Білорусь 
в обсязі, млн дол США 2933,0 3883,1 2452,7 3268,1 1820,4 1920,5 -1012,5 100,1 

в структурі, % 10,3 14,8 11,6 21,6 16,7 24,5 14,2 7,8 

Казахстан 
в обсязі, млн дол США 1375,3 1227,0 413,0 184,3 230,6 283,2 -1092,1 52,6 

в структурі, % 4,8 4,7 1,9 1,2 2,1 3,6 -1,2 1,5 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 19697,2 17989,0 14459,4 6750,0 3713,6 1867,5 -17829,7 -1846,1 

в структурі, % 68,9 68,7 68,1 44,6 34,1 23,8 -45,1 -10,3 

Литва 
в обсязі, млн дол США 643,3 715,8 770,7 890,0 414,7 360,0 -283,3 -54,7 

в структурі, % 2,2 2,7 3,6 5,9 3,8 4,6 2,4 0,8 

США 
в обсязі, млн дол США 876,9 802,1 502,6 326,5 395,0 212,8 -664,1 -182,2 

в структурі, % 3,1 3,1 2,4 2,2 3,6 2,7 -0,4 -0,9 
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Продовження табл. Г.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фармацевтична 
продукція 

Велика Британія 
в обсязі, млн дол США 100,5 86,7 119,4 105,1 74,7 66,2 -34,3 -8,5 

в структурі, % 3,5 2,6 3,9 4,2 5,5 4,1 0,6 -1,4 

Італія 
в обсязі, млн дол США 122,0 143,9 168,9 137,4 67,1 90,7 -31,3 23,6 

в структурі, % 4,2 4,4 5,4 5,6 4,9 5,6 1,4 0,7 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 504,9 594,3 579,7 446,2 251,8 304,8 -200,1 53,0 

в структурі, % 17,5 18,0 18,7 18,0 18,5 19,0 1,5 0,5 

Франція 
в обсязі, млн дол США 245,2 246,4 253,3 191,3 106,1 128,1 -117,1 22,0 

в структурі, % 8,5 7,4 8,2 7,7 7,8 8,0 -0,5 0,2 

Індія 
в обсязі, млн дол США 327,8 440,4 229,1 180,9 109,6 134,4 -193,4 24,8 

в структурі, % 11,4 13,3 7,4 7,3 8,1 8,4 -3,0 0,3 

США 
в обсязі, млн дол США 74,8 87,6 99,4 92,0 74,2 88,5 13,7 14,3 

в структурі, % 2,6 2,6 3,2 3,7 5,4 5,5 2,9 0,1 

Добрива 
Білорусь 

в обсязі, млн дол США 164,8 162,9 149,1 68,6 119,9 170,9 6,1 51,0 
в структурі, % 22,7 20,8 18,3 11,6 16,9 20,8 -1,9 3,9 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 482,6 552,7 600,8 469,7 522,9 551,8 69,2 28,9 

в структурі, % 66,4 70,8 73,6 79,2 73,8 67,1 0,7 -6,7 

Ефiрнi олії 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 170,4 190,6 220,4 152,2 89,4 68,4 -102,0 -21,0 

в структурі, % 20,8 22,2 23,8 21,4 18,2 13,1 -7,7 -5,1 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 133,1 129,8 147,4 113,3 87,9 94,0 -39,1 6,1 

в структурі, % 16,2 15,1 15,9 16,0 17,8 18,0 1,8 0,2 

Польща 
в обсязі, млн дол США 114,0 93,8 91,0 66,4 50,9 68,0 -46,0 17,1 

в структурі, % 13,9 10,9 9,8 9,4 10,3 13,0 -0,9 2,7 

Франція 
в обсязі, млн дол США 129,7 133,1 135,1 104,7 76,7 79,6 -50,1 2,9 

в структурі, % 15,8 15,5 14,6 14,8 15,6 15,2 -0,6 -0,4 

Італія 
в обсязі, млн дол США 36,2 42,3 44,7 32,3 24,4 28,5 -7,7 4,1 

в структурі, % 4,4 4,9 4,8 4,6 4,9 5,4 1,0 0,5 

Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 432,6 402,3 490,8 364,8 290,0 236,9 -195,7 -53,1 

в структурі, % 12,7 11,8 13,8 12,5 13,8 10,8 -1,9 -3,0 

Італія 
в обсязі, млн дол США 193,9 169,8 152,2 100,5 69,4 80,5 -113,4 11,1 

в структурі, % 5,7 5,0 4,3 3,4 3,3 3,7 -2,0 0,4 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 465,6 467,0 452,9 376,4 267,3 286,2 -179,4 18,9 

в структурі, % 13,6 13,7 12,7 12,9 12,7 13,0 -0,6 0,3 

Польща 
в обсязі, млн дол США 350,4 353,1 384,6 299,0 210,7 248,2 -102,2 37,5 

в структурі, % 10,3 10,3 10,8 9,9 10,0 11,3 1,0 1,3 

Угорщина 
в обсязі, млн дол США 133,9 132,6 139,7 130,4 102,4 100,3 -33,6 -2,1 

в структурі, % 3,9 3,9 3,9 4,5 4,8 4,6 0,7 -0,2 

Китай 
в обсязі, млн дол США 432,4 446,8 471,0 380,1 239,3 268,6 -163,8 29,3 

в структурі, % 12,7 13,1 13,3 13,0 11,4 13,0 0,3 1,6 

Папір та картон 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 274,9 307,5 325,5 201,1 137,3 143,8 -131,1 6,5 

в структурі, % 17,4 19,5 19,3 18,2 18,2 18,0 0,6 -0,2 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 171,5 173,5 182,8 167,9 111,4 129,0 -42,5 17,6 

в структурі, % 10,8 11,0 10,9 15,2 14,8 16,0 5,2 1,2 

Польща 
в обсязі, млн дол США 282,9 300,6 342,0 109,4 75,5 88,2 -194,7 12,7 

в структурі, % 17,9 19,1 20,3 10,0 10,0 11,0 -6,9 1,0 

Фінляндія 
в обсязі, млн дол США 211,8 195,9 187,8 141,8 95,8 83,6 -128,2 -12,2 

в структурі, % 13,4 12,4 11,0 12,9 12,7 10,5 -2,9 -2,2 
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Продовження табл. Г.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Одяг та додаткові 

речі до одягу, 

трикотажні 

Італія 
в обсязі, млн дол США 8,3 7,4 7,8 7,0 5,2 5,9 -2,4 0,7 

в структурі, % 3,0 1,6 2,0 2,8 3,2 3,7 0,7 0,5 

Бангладеш 
в обсязі, млн дол США 17,5 20,5 31,0 30,0 21,4 22,1 4,6 0,7 

в структурі, % 6,4 4,5 8,1 11,8 13,4 13,8 7,4 0,4 

Китай 
в обсязі, млн дол США 135,2 206,1 184,0 99,8 57,1 54,8 -80,4 -2,3 

в структурі, % 49,4 45,3 48,3 39,2 35,8 34,1 -15,3 -1,7 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 26,7 126,3 57,1 39,6 24,9 17,2 -9,5 -7,7 

в структурі, % 9,8 27,8 15,0 15,6 15,6 10,7 0,9 -4,9 

Одяг та додаткові 
речі до одягу, 
текстильні 

Італія 
в обсязі, млн дол США 10,3 7,3 7,1 7,3 6,4 6,4 -3,9 0,0 

в структурі, % 4,0 1,2 1,4 3,3 3,5 3,6 -0,4 0,1 

Бангладеш 
в обсязі, млн дол США 8,0 11,1 20,0 20,8 16,0 20,3 12,3 4,3 

в структурі, % 3,1 1,8 3,9 9,4 8,9 11,5 8,4 2,6 

В’єнтам 
в обсязі, млн дол США 14,0 15,8 14,3 15,0 8,1 9,5 -4,5 1,4 

в структурі, % 5,5 2,6 2,8 6,8 4,5 5,4 -0,1 0,9 

Китай 
в обсязі, млн дол США 123,7 347,5 295,1 133,4 79,4 67,3 -56,4 -12,1 

в структурі, % 48,6 56,4 57,8 60,3 44,3 38,1 -10,5 -6,2 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 25,6 153,3 82,1 38,5 23,7 16,9 -8,7 -6,8 

в структурі, % 10,1 24,9 16,0 17,4 13,2 9,6 -0,5 -3,6 

Взуття 

В’єнтам 
в обсязі, млн дол США 22,0 23,8 25,9 26,1 18,9 29,1 7,1 10,2 

в структурі, % 6,6 3,1 3,4 6,6 8,1 11,5 4,9 3,4 

Індонезія 
в обсязі, млн дол США 11,7 12,0 9,0 10,4 7,6 10,3 -1,4 2,7 

в структурі, % 3,5 1,6 1,2 2,6 3,2 4,1 0,6 0,9 

Китай 
в обсязі, млн дол США 215,5 607,5 601,5 264,5 140,9 144,5 -71,0 3,6 

в структурі, % 64,2 80,2 79,2 66,6 61,0 57,3 -6,9 -3,7 

Чорнi метали 

Казахстан 
в обсязі, млн дол США 110,6 78,7 124,1 59,2 23,9 19,3 -91,3 -4,6 

в структурі, % 4,0 3,4 5,6 4,6 3,4 2,4 -1,6 -1,0 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 1277,5 1105,5 814,8 434,1 203,1 250,5 -1027,0 47,4 

в структурі, % 46,0 48,1 36,5 33,4 29,6 31,4 -14,6 1,8 

Польща 
в обсязі, млн дол США 101,8 107,0 116,3 82,8 57,0 70,2 -31,6 13,2 

в структурі, % 3,7 4,7 5,2 6,4 8,3 8,8 5,1 0,5 

Туреччина 
в обсязі, млн дол США 48,2 77,9 63,3 26,9 17,9 27,1 -21,1 9,2 

в структурі, % 2,1 3,4 2,8 2,1 2,6 3,4 1,3 0,8 

Китай 
в обсязі, млн дол США 190,0 180,1 484,2 220,3 130,3 179,6 -10,4 49,3 

в структурі, % 6,8 7,8 21,7 17,0 19,0 22,5 15,7 3,5 

Вироби з чорних 
металів 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 181,2 192,4 180,7 76,4 51,7 75,8 -105,4 24,1 

в структурі, % 15,3 15,0 15,0 9,1 9,9 11,7 -3,6 1,8 

Італія 
в обсязі, млн дол США 73,5 109,0 21,4 84,0 36,0 43,6 -29,9 7,6 

в структурі, % 6,2 8,5 1,8 10,0 6,8 6,7 0,5 -0,1 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 166,9 135,1 141,2 94,5 51,5 62,2 -104,7 10,7 

в структурі, % 14,1 10,5 11,7 11,2 9,8 9,6 -4,5 -0,2 

Польща 
в обсязі, млн дол США 121,8 114,5 120,5 82,3 58,3 60,9 -60,9 2,6 

в структурі, % 10,3 8,9 10,0 9,8 11,1 9,4 -0,9 -1,7 

Китай 
в обсязі, млн дол США 187,5 241,8 233,1 157,6 97,4 131,7 -55,8 34,3 

в структурі, % 15,8 18,8 19,3 18,8 18,6 20,3 4,5 1,7 
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Продовження табл. Г.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реактори ядерні, 
котли, машини 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 1245,2 1310,2 1241,1 934,8 800,0 585,1 -660,1 -214,9 

в структурі, % 17,5 18,1 18,0 19,0 22,3 12,5 -5,0 -9,8 

Італія 
в обсязі, млн дол США 507,0 532,5 521,4 334,7 229,5 339,1 -167,9 109,6 

в структурі, % 7,1 7,4 7,5 6,8 6,4 7,2 0,1 0,8 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 1519,2 1364,6 1137,3 727,9 530,0 750,4 -768,8 220,4 

в структурі, % 21,4 18,9 16,5 14,8 14,8 16,0 -5,4 1,2 

Китай 
в обсязі, млн дол США 760,0 857,4 958,4 793,6 585,7 814,9 54,9 229,2 

в структурі, % 10,7 11,9 13,9 16,2 16,3 17,4 6,7 1,1 

США 
в обсязі, млн дол США 352,1 484,7 449,4 343,2 224,3 266,2 -85,9 41,9 

в структурі, % 5,0 6,7 6,5 7,0 6,2 5,7 0,7 -0,5 

Електричнi 
машини 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 688,1 728,6 787,0 506,6 153,2 128,5 -559,6 -24,7 

в структурі, % 12,1 12,2 14,2 13,3 5,6 4,0 -8,1 -1,6 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 691,3 550,0 572,2 377,9 269,1 302,1 -389,2 33,0 

в структурі, % 12,2 9,2 10,3 9,9 9,9 9,4 -2,8 -0,5 

Польща 
в обсязі, млн дол США 264,2 268,3 349,1 316,1 228,1 236,2 -28,0 8,1 

в структурі, % 4,6 4,5 6,3 8,3 8,4 7,4 2,8 -1,0 

Угорщина 
в обсязі, млн дол США 427,3 267,0 214,3 220,7 201,1 215,9 -211,4 14,8 

в структурі, % 7,5 4,5 3,9 5,8 7,4 6,7 -0,8 -0,7 

Китай 
в обсязі, млн дол США 1713,8 2004,1 1860,3 1112,2 866,1 1157,1 -556,7 291,0 

в структурі, % 30,2 33,7 33,5 29,2 32,1 36,1 5,9 4,0 

Засоби наземного 
транспорту, крім 
залізничного 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 615,2 553,4 430,8 89,1 68,3 112,8 -502,4 44,5 

в структурі, % 11,3 9,3 7,9 3,6 4,2 4,0 -7,3 -0,2 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 1014,5 1222,5 1027,9 468,1 317,1 538,4 -476,1 221,3 

в структурі, % 18,6 20,6 18,9 19,1 19,5 19,1 0,5 -0,4 

Республіка Корея 
в обсязі, млн дол США 460,0 430,5 260,0 108,4 47,1 64,5 -395,5 17,4 

в структурі, % 8,5 7,2 4,8 4,4 2,9 2,3 -6,2 -0,6 

Японія 
в обсязі, млн дол США 673,8 652,9 611,8 326,4 180,2 300,0 -373,8 119,8 

в структурі, % 12,4 11,0 11,2 13,3 11,1 10,7 -1,7 -0,4 

США 
в обсязі, млн дол США 380,7 436,1 355,4 291,2 195,9 385,2 4,5 189,3 

в структурі, % 7,0 7,3 10,2 11,9 12,0 13,7 6,7 1,7 

Прилади та 
апарати оптичнi, 
фотографічні 

Російська Федерація 
в обсязі, млн дол США 148,7 151,5 99,1 70,6 18,8 18,4 -130,3 -0,4 

в структурі, % 14,6 12,8 9,3 10,5 4,1 3,4 -11,2 -0,7 

Німеччина 
в обсязі, млн дол США 148,4 169,3 159,8 94,9 71,3 92,9 -55,5 21,6 

в структурі, % 14,6 14,3 15,1 14,1 15,8 16,5 1,9 0,7 

Китай 
в обсязі, млн дол США 103,5 120,4 140,7 81,1 65,2 90,4 -13,1 25,2 

в структурі, % 10,2 101,1 13,3 12,1 14,5 16,0 5,8 1,5 

Японія 
в обсязі, млн дол США 82,1 126,7 73,8 25,9 22,1 34,8 -47,3 12,7 

в структурі, % 8,1 10,7 7,0 3,8 4,9 6,2 -1,9 1,3 

США 
в обсязі, млн дол США 120,8 149,9 146,7 83,4 62,1 73,5 -47,3 11,4 

в структурі, % 11,9 12,6 13,8 12,4 13,8 13,0 1,1 -0,8 

* Обрано товари і товарні групи, частка яких у зовнішньоторговельному обороті України перевищує 1,0 % або ті, що мають високу споживчу цінність. 

** Обрано країни, частка яких у зовнішньоторговельному обороті України в сумі перевищує 50,0 %. 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 

Обсяги експорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 
Роки Абсолютні відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2005 2016 / 2015 

Україна 34228,4 38368,0 49248,1 66967,3 39695,7 51430,5 68394,2 68809,8 63312,0 53901,7 38127,1 36361,7 2133,3 -1765,4 

АР Крим 355,1 400,1 463,0 586,5 425,6 563,3 676,0 888,8 904,9 - - - - - 

Вінницька 424,5 403,7 485,9 482,8 479,0 566,3 661,7 652,4 679,3 742,2 846,9 983,0 558,5 136,1 

Волинська 280,9 336,3 422,4 465,0 319,0 434,8 646,4 605,8 628,8 685,4 631,7 611,9 331,0 -19,8 

Дніпропетровська 5946,2 7118,2 9816,7 13163,5 5199,3 8021,9 10363,2 10129,7 9795,3 8763,9 6399,0 5864,8 -81,4 -534,2 

Донецька 8198,2 8776,6 10663,7 14409,5 9332,6 13126,3 17197,6 14127,2 12408,2 8403,0 3695,3 3430,8 -4767,4 -264,5 

Житомирська 266,8 314,3 405,1 521,2 363,8 393,8 515,5 550,0 606,1 664,3 441,3 484,7 217,9 43,4 

Закарпатська 552,7 676,9 1129,8 1220,6 935,0 1156,6 1397,6 1385,1 1300,0 1382,8 1094,4 1211,9 659,2 117,5 

Запорізька 2653,3 3125,3 4325,2 5370,1 2716,8 3210,0 4151,2 4004,8 3678,5 3730,2 2931,0 2292,8 -360,5 -638,2 

Івано-Франківська 813,5 885,8 1005,5 721,7 336,0 507,6 942,0 821,5 471,7 487,8 373,0 573,7 -239,8 200,7 

Київська 496,0 577,9 750,8 943,1 1043,3 1301,9 1696,2 1983,0 1973,7 1852,3 1690,4 1705,1 1209,1 14,7 

Кіровоградська 185,2 189,0 272,5 391,6 251,3 336,8 443,4 630,6 857,3 820,7 406,6 427,4 242,2 20,8 

Луганська 2166,9 3004,6 3963,7 6361,0 1886,4 3324,3 6505,0 4192,7 3544,0 1902,6 257,8 435,7 -1731,2 177,9 

Львівська 621,0 804,8 1026,9 998,5 794,0 974,4 1201,9 1343,5 1290,9 1305,1 1206,3 1275,6 654,6 69,3 

Миколаївська 881,3 1059,7 1102,5 1649,8 1532,4 1597,1 1654,4 2370,7 2174,1 1837,5 1603,1 1666,4 785,1 63,3 

Одеська 1019,2 766,4 1101,4 2314,9 1445,2 1684,4 1541,1 1784,6 1628,4 1780,1 1727,5 1520,5 501,3 -207,0 

Полтавська 1883,3 1874,7 2142,0 2574,6 1264,4 2219,7 3356,3 3404,4 2654,6 2124,5 1481,1 1436,0 -447,3 -45,1 

Рівненська 235,0 291,4 384,7 452,1 322,3 396,6 543,1 503,5 482,6 473,3 378,3 318,3 83,3 -60,0 

Сумська 576,9 513,7 682,0 913,4 711,7 746,5 1017,4 1122,1 924,7 738,5 606,6 542,2 -34,7 -64,4 

Тернопільська 76,1 81,6 125,0 144,3 128,3 131,4 241,4 236,8 365,1 359,0 291,0 294,3 218,2 3,3 

Харківська 721,0 888,6 1147,4 1551,5 1307,1 1433,2 1845,8 2022,1 1986,8 1821,1 1311,6 1027,8 306,8 -283,8 

Херсонська 234,6 245,6 325,8 400,3 351,3 350,4 339,2 328,5 369,1 359,9 238,4 246,6 12,0 8,2 

Хмельницька 184,8 221,1 336,7 418,1 246,3 291,5 393,7 460,4 489,0 506,3 401,6 318,7 133,9 -82,9 

Черкаська 339,5 482,7 689,5 867,0 535,3 672,7 1058,4 1007,6 770,7 624,2 434,2 474,3 134,8 40,1 

Чернівецька 102,3 112,1 157,4 166,3 119,8 104,0 136,6 124,9 125,3 129,2 108,3 119,3 17,0 11,0 

Чернігівська 250,4 313,1 362,5 418,6 297,2 324,7 418,7 542,4 555,1 700,0 551,6 432,8 182,4 -118,8 

м. Київ 4462,4 4426,8 5329,3 8666,4 6825,2 7104,9 9061,7 12770,3 12341,5 11469,6 8742,9 8568,8 4106,4 -174,1 

м. Севастополь 79,6 101,5 109,1 124,0 92,5 97,6 124,1 159,4 96,2 - - - - - 

Середні значення в Україні 1259,5 1407,1 1804,7 2455,4 1454,1 1891,6 2523,3 2524,2 2337,1 2146,5 1514,0 1450,5 191,0 -63,5 
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Таблиця Д.2 

Обсяги імпорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 
Роки Абсолютні відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2005 2016 / 2015 

Україна 36136,3 45038,6 60618,0 85535,3 45433,1 60739,9 82608,2 84658,1 76964,0 54381,8 37516,4 39249,8 3113,5 1733,4 

АР Крим 168,9 228,3 266,8 431,1 187,4 326,7 1466,0 1435,4 1044,5 - - - - - 

Вінницька 287,7 321,6 305,6 417,8 263,0 344,7 384,6 498,4 496,1 428,2 266,7 299,4 11,7 32,7 

Волинська 438,1 626,3 1057,9 1307,7 427,7 571,5 1059,6 1015,1 1089,0 765,4 622,1 1130,8 692,7 508,7 

Дніпропетровська 2739,1 3701,8 5221,4 8684,9 3587,1 5387,7 6717,2 6538,3 5346,5 4612,6 3225,3 3443,6 704,5 218,3 

Донецька 2585,4 2868,8 4243,9 4924,6 1936,0 3067,6 4622,8 4168,5 4053,8 2121,5 1202,6 1110,8 -1474,6 -91,8 

Житомирська 184,2 206,2 294,7 456,8 398,5 428,3 460,1 384,3 383,8 285,9 246,4 336,7 152,5 90,3 

Закарпатська 686,5 951,7 1552,5 1866,1 952,9 1348,6 1997,9 2009,1 2062,4 1734,5 1011,5 1133,4 446,9 121,9 

Запорізька 1687,2 2090,6 3559,2 3591,0 1146,6 1363,0 2271,0 2013,4 1759,9 1570,2 1085,5 998,4 -688,8 -87,1 

Івано-Франківська 573,6 757,0 789,0 726,4 256,2 652,0 1068,3 983,8 578,3 481,8 294,5 406,0 -167,6 111,5 

Київська 1503,5 1985,2 2596,4 3464,0 2173,4 3018,1 4260,3 4793,2 4734,8 3756,9 2587,0 2951,6 1448,1 364,6 

Кіровоградська 92,1 99,4 176,0 238,0 148,1 187,5 226,9 284,9 242,6 201,7 105,4 184,0 91,9 78,6 

Луганська 537,8 685,6 1484,5 1780,7 738,3 1119,0 1743,2 1989,6 1849,9 1016,2 318,4 357,4 -180,4 39,0 

Львівська 934,6 1118,8 1454,7 2572,4 1622,5 2028,3 3202,3 3373,5 2655,0 2472,2 1447,9 1699,4 764,8 251,5 

Миколаївська 469,7 458,9 533,9 916,5 787,5 866,1 1041,5 895,7 927,8 629,6 574,7 685,8 216,1 111,1 

Одеська 1575,7 1955,3 2543,9 4762,8 2600,8 3520,3 3145,4 4304,6 3438,6 2078,5 967,3 1231,4 -344,3 264,1 

Полтавська 535,2 634,3 899,5 1295,3 597,2 1066,2 1132,4 1322,7 1111,6 1096,8 814,5 842,7 307,5 28,2 

Рівненська 297,8 459,3 390,6 533,4 258,5 438,1 431,0 458,7 328,1 282,7 202,3 255,0 -42,8 52,7 

Сумська 251,6 277,4 374,5 547,3 388,8 469,9 814,1 678,8 645,4 553,2 403,5 436,9 185,3 33,4 

Тернопільська 95,8 118,4 168,6 339,8 179,2 209,8 324,1 336,8 349,7 303,5 259,4 274,9 179,1 15,5 

Харківська 1419,5 1936,4 2288,5 2475,0 1451,0 1834,1 2277,3 2741,0 2279,0 1887,1 1284,9 1489,5 70,0 204,6 

Херсонська 100,2 151,4 189,2 305,8 124,8 161,2 238,5 206,6 274,6 186,1 140,9 166,3 66,1 25,4 

Хмельницька 272,8 287,8 330,6 544,6 275,6 459,4 554,7 564,9 484,3 346,9 259,3 331,9 59,1 72,6 

Черкаська 310,2 394,5 494,9 1022,9 339,2 378,4 508,9 576,9 497,2 416,3 228,1 291,2 -19,0 63,1 

Чернівецька 164,4 171,4 133,7 194,9 104,4 113,1 163,0 174,9 158,1 111,5 78,4 95,8 -68,6 17,4 

Чернігівська 246,8 257,4 284,6 377,1 323,9 380,7 562,5 544,8 586,0 528,1 380,0 473,9 227,1 93,9 

м. Київ 12855,7 17628,5 23936,4 36097,5 20524,0 25941,9 22775,4 26116,0 26672,9 20176,0 14495,4 16137,0 3281,3 1641,6 

м. Севастополь 46,5 55,2 51,8 75,6 55,0 63,6 101,7 145,3 107,0 - - - - - 

Середні значення в Україні 1150,4 1497,3 2060,1 2961,1 1549,9 2064,7 2353,7 2539,1 2376,2 1921,7 1300,1 1470,5 320,1 170,4 
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Таблиця Д.3 

Зовнішньоторговельне сальдо товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2005 2016 / 2015 

Україна -1907,9 -6670,6 -11421,8 -18568,0 -5737,4 -9309,4 -14214,0 -15848,2 -13651,9 -468,2 610,7 -2888,1 -980,2 -3498,8 

АР Крим 186,2 171,8 196,2 155,4 238,2 236,6 -790,1 -546,6 -139,6 - - - - - 

Вінницька 136,8 82,1 180,3 65,0 216,0 221,6 277,1 154,0 183,2 314,0 580,2 683,6 546,8 103,4 

Волинська -157,2 -290 -635,5 -842,7 -108,7 -136,7 -413,2 -409,4 -460,2 -80,0 9,6 -518,9 -361,7 -528,5 

Дніпропетровська 3207,1 3416,4 4595,3 4478,6 1612,2 2634,2 3646,0 3591,5 4448,8 4151,8 3173,7 2421,3 -785,8 -752,4 

Донецька 5612,8 5907,8 6419,8 9484,9 7396,6 10058,7 12574,8 9958,7 8354,4 6285,3 2492,7 2320,0 -3292,8 -172,7 

Житомирська 82,6 108,1 110,4 64,4 -34,7 -34,5 55,3 165,8 222,3 378,4 194,9 148,0 65,4 -46,9 

Закарпатська -133,8 -274,8 -422,7 -645,5 -17,9 -192,0 -600,3 -624,0 -762,5 -351,5 82,9 78,5 212,3 -4,4 

Запорізька 966,1 1034,7 766,0 1779,1 1570,2 1847,0 1880,2 1991,4 1918,6 2160,0 1845,6 1294,4 328,3 -551,2 

Івано-Франківська 239,9 128,8 216,5 -4,7 79,8 -144,4 -126,3 -162,2 -106,5 6,0 78,5 167,8 -72,1 89,3 

Київська -1007,5 -1407,3 -1845,6 -2520,9 -1130,1 -1716,2 -2564,1 -2810,3 -2761,0 -1904,5 -896,6 -1246,5 -239,0 -349,9 

Кіровоградська 93,1 89,6 96,5 153,6 103,2 149,3 216,5 345,7 614,7 619,0 301,1 243,4 150,3 -57,7 

Луганська 1629,1 2319 2479,2 4580,3 1148,1 2205,3 4761,8 2203,1 1694,1 888,5 -60,7 78,3 -1550,8 139,0 

Львівська -313,6 -314 -427,8 -1573,9 -828,5 -1053,9 -2000,4 -2029,9 -1364,2 -1166,9 -241,6 -423,8 -110,2 -182,2 

Миколаївська 411,6 600,8 568,6 733,3 744,9 731,0 612,9 1475,1 1246,3 1207,9 1028,3 980,6 569,0 -47,7 

Одеська -556,5 -1188,9 -1442,5 -2447,9 -1155,6 -1835,9 -1604,3 -2519,9 -1810,2 -298,4 760,2 289,1 845,6 -471,1 

Полтавська 1348,1 1240,4 1242,5 1279,3 667,2 1153,5 2223,9 2081,7 1543,0 1030,5 666,6 593,3 -754,8 -73,3 

Рівненська -62,8 -167,9 -5,9 -81,3 63,8 -41,5 112,1 44,9 154,6 190,5 175,9 63,3 126,1 -112,6 

Сумська 325,3 236,3 307,5 366,1 322,9 276,6 203,3 443,3 279,3 185,4 203,1 105,3 -220,0 -97,8 

Тернопільська -19,7 -36,8 -43,6 -195,5 -50,9 -78,4 -82,7 -100,0 15,4 55,5 31,6 19,4 39,1 -12,2 

Харківська -698,5 -1047,8 -1141,1 -923,5 -143,9 -400,9 -431,4 -718,9 -292,1 -64,4 26,6 -461,6 236,9 -488,2 

Херсонська 134,4 94,2 136,6 94,5 226,5 189,2 100,6 121,8 94,4 173,9 97,5 80,2 -54,2 -17,3 

Хмельницька -88 -66,7 6,1 -126,5 -29,3 -167,9 -161,0 -104,5 4,7 159,4 142,4 13,2 101,2 -129,2 

Черкаська 29,3 88,2 194,6 -155,9 196,1 294,3 549,5 430,7 273,5 208,0 206,1 183,1 153,8 -23,0 

Чернівецька -62,1 -59,3 23,7 -28,6 15,4 -9,1 -26,4 -50,0 -32,8 17,7 29,9 23,6 85,7 -6,3 

Чернігівська 3,6 55,7 77,9 41,5 -26,7 -56,0 -143,8 -2,4 -30,9 172,0 171,6 -41,1 -44,7 -212,7 

м. Київ -8393,3 -13201,7 -18607,1 -27431,1 -13698,8 -18837,0 -13713,7 -13345,7 -14331,3 -8706,1 -5752,5 -7568,2 825,1 -1815,7 

м. Севастополь 33,1 46,3 57,3 48,4 37,5 34,0 22,5 14,1 -10,7 - - - - - 
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Таблиця Д.4 

Структура експорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
АР Крим 1,0 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,3 1,4 - - - - - 

Вінницька 1,2 1,1 1,0 0,7 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1 1,4 2,2 2,7 1,5 0,5 

Волинська 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,7 1,7 0,9 0,0 

Дніпропетровська 17,5 18,7 19,9 19,7 13,1 15,6 15,2 14,7 15,5 16,3 16,8 16,1 -1,4 -0,7 

Донецька 24,1 23,1 21,7 21,5 23,5 25,5 25,1 20,5 19,6 15,6 9,7 9,4 -14,7 -0,3 

Житомирська 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3 0,5 0,1 

Закарпатська 1,6 1,8 2,3 1,8 2,4 2,2 2,0 2,0 2,1 2,6 2,9 3,3 1,7 0,4 

Запорізька 7,8 8,2 8,8 8,0 6,8 6,2 6,1 5,8 5,8 6,9 7,7 6,3 -1,5 -1,4 

Івано-Франківська 2,4 2,3 2,0 1,1 0,8 1,0 1,4 1,2 0,7 0,9 1,0 1,6 -0,8 0,6 

Київська 1,5 1,5 1,5 1,4 2,6 2,5 2,5 2,9 3,1 3,4 4,4 4,7 3,2 0,3 

Кіровоградська 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,4 1,5 1,1 1,2 0,7 0,1 

Луганська 6,4 7,9 8,0 9,5 4,8 6,5 9,5 6,1 5,6 3,5 0,7 1,2 -5,2 0,5 

Львівська 1,8 2,1 2,1 1,5 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0 2,4 3,2 3,5 1,7 0,3 

Миколаївська 2,6 2,8 2,2 2,5 3,9 3,1 2,4 3,4 3,4 3,4 4,2 4,6 2,0 0,4 

Одеська 3,0 2,0 2,2 3,5 3,6 3,3 2,3 2,6 2,6 3,3 4,5 4,2 1,2 -0,3 

Полтавська 5,5 4,9 4,3 3,8 3,2 4,3 4,9 4,9 4,2 3,9 3,9 3,9 -1,6 0,0 

Рівненська 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,2 -0,1 

Сумська 1,7 1,4 1,4 1,4 1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 -0,2 -0,1 

Тернопільська 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,0 

Харківська 2,1 2,3 2,3 2,3 3,3 2,8 2,7 2,9 3,1 3,4 3,4 2,8 0,7 -0,6 

Херсонська 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,0 0,1 

Хмельницька 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 0,9 0,4 -0,2 

Черкаська 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,3 0,3 0,2 

Чернівецька 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 

Чернігівська 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 1,3 1,4 1,2 0,5 -0,2 

м. Київ 13,1 11,7 10,8 12,9 17,2 13,8 13,2 18,6 19,5 21,3 22,9 23,6 10,5 0,7 

м. Севастополь 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - - 
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Таблиця Д.5 

Структура імпорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
АР Крим 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 1,8 1,7 1,4 - - - - - 

Вінницька 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 -0,1 0,1 

Волинська 1,4 1,5 1,7 1,5 0,9 0,9 1,3 1,2 1,4 1,4 1,7 2,9 1,5 1,2 

Дніпропетровська 8,8 9,2 8,6 10,2 7,9 8,9 8,1 7,7 6,9 8,5 8,6 8,8 0,0 0,2 

Донецька 8,3 7,1 7,0 5,8 4,3 5,1 5,6 4,9 5,3 3,9 3,2 2,8 -5,5 -0,4 

Житомирська 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,3 0,2 

Закарпатська 2,2 2,4 2,6 2,2 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7 3,2 2,7 2,9 0,7 0,2 

Запорізька 5,4 5,2 5,9 4,2 2,5 2,2 2,7 2,4 2,3 2,9 2,9 2,5 -2,9 -0,4 

Івано-Франківська 1,8 1,9 1,3 0,8 0,6 1,1 1,3 1,2 0,8 0,9 0,8 1,0 -0,8 0,2 

Київська 4,8 4,9 4,3 4,0 4,8 5,0 5,2 5,7 6,2 6,9 6,9 7,5 2,7 0,6 

Кіровоградська 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 

Луганська 1,7 1,7 2,4 2,1 1,6 1,8 2,1 2,4 2,4 1,9 0,8 0,9 -0,8 0,1 

Львівська 3,0 2,8 2,4 3,0 3,6 3,3 3,9 4,0 3,4 4,5 3,9 4,3 1,3 0,4 

Миколаївська 1,5 1,1 0,9 1,1 1,7 1,4 1,3 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 0,2 0,2 

Одеська 5,1 4,8 4,2 5,6 5,7 5,8 3,8 5,1 4,5 3,8 2,6 3,1 -2,0 0,5 

Полтавська 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 1,8 1,4 1,6 1,4 2,0 2,2 2,1 0,4 -0,1 

Рівненська 1,0 1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 -0,4 0,1 

Сумська 0,8 0,7 0,6 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 0,3 0,0 

Тернопільська 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 0,0 

Харківська 4,6 4,8 3,8 2,9 3,2 3,0 2,8 3,2 3,0 3,5 3,4 3,8 -0,8 0,4 

Херсонська 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 

Хмельницька 0,9 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 -0,1 0,1 

Черкаська 1,0 1,0 0,8 1,2 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 -0,3 0,1 

Чернівецька 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,3 0,0 

Чернігівська 0,8 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 0,4 0,2 

м. Київ 41,4 43,6 39,5 42,2 45,2 42,7 27,6 30,8 34,7 37,1 38,6 41,1 -0,3 2,5 

м. Севастополь 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 - - - - - 
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Таблиця Д.6 

Темпи зростання експорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., % до попереднього року  
(складено за [118]) 

Регіони 

Роки Середні 

значення в 

Україні 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 104,8 112,1 128,4 135,8 59,3 129,6 133,0 100,6 92,0 86,5 70,7 95,4 104,0 
АР Крим 129,2 112,7 115,7 126,7 74,2 132,4 120,0 131,5 101,8 - - - - 

Вінницька 100,7 95,1 120,4 99,4 99,2 118,2 116,8 98,6 104,1 109,3 114,1 116,1 107,7 

Волинська 103,0 119,7 125,6 110,1 68,6 136,3 148,7 93,7 103,8 109,0 92,2 96,9 109,0 

Дніпропетровська 109,9 119,7 137,9 134,1 39,4 154,3 129,4 97,8 96,7 89,5 73,0 91,7 106,1 

Донецька 98,3 107,1 121,5 135,2 64,8 140,7 131,0 82,2 87,8 67,8 44,0 92,8 97,8 

Житомирська 101,8 117,8 128,9 128,7 69,8 108,3 130,8 106,7 110,2 109,6 66,4 109,8 107,4 

Закарпатська 91,3 122,5 166,9 106,3 76,6 123,7 120,8 99,1 93,9 106,4 79,1 110,7 108,1 

Запорізька 112,0 117,8 138,4 124,2 50,6 118,2 129,7 96,5 91,9 101,4 78,6 78,2 103,1 

Івано-Франківська 93,8 108,9 113,5 71,8 46,6 151,1 185,6 87,2 57,4 103,4 76,5 153,8 104,1 

Київська 104,7 116,5 129,9 121,6 110,6 124,8 130,3 116,9 99,5 93,9 91,3 100,9 111,7 

Кіровоградська 92,6 102,1 144,2 143,7 64,2 134,0 131,6 142,2 136,0 95,7 49,5 105,1 111,7 

Луганська 114,1 138,7 131,9 160,5 29,7 176,2 195,7 64,5 84,5 53,8 13,6 169,0 111,0 

Львівська 97,1 129,6 127,6 96,3 79,5 122,7 123,4 111,8 96,1 101,1 92,4 105,7 106,9 

Миколаївська 134,7 120,2 104,0 149,4 92,9 104,2 103,6 143,3 91,7 84,5 87,2 104,0 110,0 

Одеська 96,7 75,2 143,7 210,7 62,4 116,6 91,5 115,8 91,3 109,3 97,1 88,0 108,2 

Полтавська 136,4 99,5 114,3 120,1 49,1 175,6 151,2 101,4 78,0 80,1 69,7 97,0 106,0 

Рівненська 116,0 124,0 132,0 117,5 71,3 123,0 137,0 92,7 95,9 98,1 79,9 84,1 106,0 

Сумська 122,2 89,0 132,8 133,9 78,5 104,9 136,3 110,3 82,4 79,9 82,1 89,4 103,5 

Тернопільська 81,9 107,2 153,3 115,6 88,9 102,4 183,7 98,1 154,2 98,3 81,1 101,1 113,8 

Харківська 94,4 123,2 129,1 135,7 84,3 109,6 128,8 109,6 98,3 91,7 72,0 78,4 104,6 

Херсонська 105,0 104,7 132,6 123,9 87,8 99,7 97,5 96,9 112,4 97,6 66,2 103,4 102,3 

Хмельницька 102,0 119,6 152,3 124,2 58,9 118,3 135,1 117,0 106,2 103,6 79,3 79,4 108,0 

Черкаська 82,4 142,2 142,9 125,5 61,8 125,7 157,4 95,2 76,5 81,0 69,6 109,3 105,8 

Чернівецька 119,4 109,6 140,5 105,6 72,1 86,8 131,4 91,5 100,3 103,1 83,8 110,2 104,5 

Чернігівська 102,0 125,0 115,8 115,5 71,0 109,3 128,9 129,5 102,4 126,1 78,8 78,5 106,9 

м. Київ 107,6 99,2 120,4 162,4 78,8 104,1 127,5 140,9 96,6 93,0 76,2 98,0 108,7 

м. Севастополь 129,6 127,5 107,6 113,6 74,6 105,5 127,1 128,4 60,4 - - - - 
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Таблиця Д.7 

Темпи зростання імпорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр., % до попереднього року  
(складено за [118]) 

Регіони 

Роки Середні 

значення в 

Україні 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 124,6 124,6 134,7 141,1 53,1 133,7 136,0 102,5 90,9 71,7 68,9 104,6 107,2 
АР Крим 112,3 135,2 116,9 162,4 43,5 174,3 448,8 97,9 72,8 - - - - 

Вінницька 117,0 111,8 95,1 136,6 63,0 131,1 111,6 129,6 99,6 86,3 62,3 112,3 104,7 

Волинська 165,6 143,0 168,9 123,9 32,7 133,6 185,4 95,8 107,3 70,3 81,3 181,8 124,1 

Дніпропетровська 117,3 135,1 141,1 163,3 41,3 150,2 124,7 97,3 81,8 86,1 69,6 106,8 109,6 

Донецька 118,4 111,0 147,9 108,9 39,3 158,5 150,7 90,2 97,3 52,3 56,7 92,4 102,0 

Житомирська 129,9 111,9 142,9 155,0 87,2 107,5 107,4 83,5 99,9 74,4 86,2 136,7 110,2 

Закарпатська 111,7 138,6 163,1 120,2 51,1 141,5 148,2 100,6 102,7 84,1 58,3 112,1 111,0 

Запорізька 137,7 123,9 170,3 105,4 31,9 118,9 166,6 88,7 87,4 89,2 68,6 92,0 106,7 

Івано-Франківська 120,2 132,0 104,2 92,1 35,3 254,5 163,8 92,1 58,8 83,3 61,1 137,9 111,3 

Київська 163,2 132,0 130,8 133,0 62,7 138,9 141,2 112,5 98,8 79,3 68,8 114,1 114,6 

Кіровоградська 109,1 107,9 177,1 133,2 62,2 126,7 121,0 125,6 85,2 83,1 52,3 174,5 113,2 

Луганська 146,5 127,5 216,5 120,0 41,5 151,6 155,8 114,1 93,0 54,9 31,3 112,2 113,7 

Львівська 128,6 119,7 130,0 176,9 63,1 125,0 157,9 105,3 78,7 93,1 58,6 117,4 112,9 

Миколаївська 143,5 97,7 116,3 171,9 85,9 110,0 120,3 86,0 103,6 67,8 91,1 119,3 109,5 

Одеська 168,4 124,1 130,1 186,7 54,6 135,4 89,4 136,9 79,9 60,5 46,5 127,3 111,7 

Полтавська 112,3 118,5 141,8 144,0 46,1 178,5 106,2 116,8 84,0 98,7 74,3 103,5 110,4 

Рівненська 132,8 154,2 85,0 128,1 48,5 169,5 98,4 106,4 71,5 86,2 71,5 126,0 106,5 

Сумська 133,7 110,3 135,0 146,1 71,1 120,9 173,3 83,4 95,1 85,7 73,0 108,3 111,3 

Тернопільська 143,0 123,6 142,4 201,5 52,8 117,0 154,5 103,9 103,8 86,8 85,4 106,0 118,4 

Харківська 161,8 136,4 118,2 109,3 58,6 126,4 124,2 120,4 83,1 82,8 68,0 115,9 108,8 

Херсонська 128,8 151,1 125,0 161,9 40,8 129,2 148,0 86,6 132,9 67,8 75,6 118,1 113,8 

Хмельницька 168,4 105,5 114,9 164,7 50,6 166,7 120,2 101,8 85,7 71,6 74,7 128,0 112,7 

Черкаська 131,3 127,2 125,5 206,7 33,2 111,5 134,5 113,4 86,2 83,7 54,8 127,7 111,3 

Чернівецька 190,7 104,3 78,0 145,5 53,5 108,3 144,1 107,3 90,4 70,5 70,3 122,2 107,1 

Чернігівська 117,9 104,3 110,6 133,9 85,9 117,5 147,8 96,9 107,6 90,1 71,9 124,7 109,1 

м. Київ 198,0 137,1 135,8 152,6 56,9 126,4 137,6 114,7 102,1 75,6 71,8 111,3 118,3 

м. Севастополь 136,4 118,7 94,0 145,9 72,8 115,5 160,0 143,0 73,6 - - - - 
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Таблиця Д.8 

Коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів за регіонами України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2005 2016/2015 

Україна 0,95 0,85 0,81 0,78 0,87 0,85 0,83 0,81 0,82 0,99 1,02 0,93 -0,02 -0,09 
АР Крим 2,10 1,75 1,74 1,36 2,27 1,72 0,46 0,62 0,87 - - - - - 

Вінницька 1,48 1,26 1,59 1,16 1,82 1,64 1,72 1,31 1,37 1,73 3,18 3,28 1,80 0,10 

Волинська 0,64 0,54 0,40 0,36 0,75 0,76 0,61 0,60 0,58 0,90 1,02 0,54 -0,10 -0,48 

Дніпропетровська 2,17 1,92 1,88 1,52 1,45 1,49 1,54 1,55 1,83 1,90 1,98 1,70 -0,47 -0,28 

Донецька 3,17 3,06 2,51 2,93 4,82 4,28 3,72 3,39 3,06 3,96 3,07 3,09 -0,08 0,02 

Житомирська 1,45 1,52 1,37 1,14 0,91 0,92 1,12 1,43 1,58 2,32 1,79 1,44 -0,01 -0,35 

Закарпатська 0,81 0,71 0,73 0,65 0,98 0,86 0,70 0,69 0,63 0,80 1,08 1,07 0,26 -0,01 

Запорізька 1,57 1,49 1,22 1,50 2,37 2,36 1,83 1,99 2,09 2,38 2,70 2,30 0,73 -0,40 

Івано-Франківська 1,42 1,17 1,27 0,99 1,31 0,78 0,88 0,84 0,82 1,01 1,27 1,41 -0,01 0,14 

Київська 0,33 0,29 0,29 0,27 0,48 0,43 0,40 0,41 0,42 0,49 0,65 0,58 0,25 -0,07 

Кіровоградська 2,01 1,90 1,55 1,65 1,70 1,80 1,95 2,21 3,53 4,07 3,86 2,32 0,31 -1,54 

Луганська 4,03 4,38 2,67 3,57 2,56 2,97 3,73 2,11 1,92 1,87 0,81 1,22 -2,81 0,41 

Львівська 0,66 0,72 0,71 0,39 0,49 0,48 0,38 0,40 0,49 0,53 0,83 0,75 0,09 -0,08 

Миколаївська 1,88 2,31 2,06 1,80 1,95 1,84 1,59 2,65 2,34 2,92 2,79 2,43 0,55 -0,36 

Одеська 0,65 0,39 0,43 0,49 0,56 0,48 0,49 0,41 0,47 0,86 1,79 1,23 0,58 -0,56 

Полтавська 3,52 2,96 2,38 1,99 2,12 2,08 2,96 2,57 2,39 1,94 1,82 1,70 -1,82 -0,12 

Рівненська 0,79 0,63 0,98 0,85 1,25 0,91 1,26 1,10 1,47 1,67 1,87 1,25 0,46 -0,62 

Сумська 2,29 1,85 1,82 1,67 1,83 1,59 1,25 1,65 1,43 1,33 1,50 1,24 -1,05 -0,26 

Тернопільська 0,79 0,69 0,74 0,42 0,72 0,63 0,74 0,70 1,04 1,18 1,12 1,07 0,28 -0,05 

Харківська 0,51 0,46 0,50 0,63 0,90 0,78 0,81 0,74 0,87 0,97 1,02 0,69 0,18 -0,33 

Херсонська 2,34 1,62 1,72 1,31 2,81 2,17 1,42 1,59 1,34 1,93 1,69 1,48 -0,86 -0,21 

Хмельницька 0,68 0,77 1,02 0,77 0,89 0,63 0,71 0,82 1,01 1,46 1,55 0,96 0,28 -0,59 

Черкаська 1,09 1,22 1,39 0,85 1,58 1,78 2,08 1,75 1,55 1,50 1,90 1,63 0,54 -0,27 

Чернівецька 0,62 0,65 1,18 0,85 1,15 0,92 0,84 0,71 0,79 1,16 1,38 1,25 0,63 -0,13 

Чернігівська 1,01 1,22 1,27 1,11 0,92 0,85 0,74 1,00 0,95 1,33 1,45 0,91 -0,10 -0,54 

м. Київ 0,35 0,25 0,22 0,24 0,33 0,27 0,40 0,49 0,46 0,57 0,60 0,53 0,18 -0,07 

м. Севастополь 1,71 1,84 2,11 1,64 1,68 1,53 1,22 1,10 0,90 - - - - - 
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Таблиця Д.9 
Обсяги експорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 
2005 

2016 / 
2015 

Україна 6134,7 7505,5 9038,9 11741,3 9598,3 11759,4 13792,2 13599,1 14836,3 11520,9 9736,7 9631,4 3496,7 -105,3 

АР Крим 146,5 155,1 174,2 251,3 206,1 275,4 319,5 374,9 521,7 - - - - - 

Вінницька 13,8 19,5 26,1 41,3 40,8 34,1 40,0 46,1 59,3 66,4 62,9 64,9 51,1 2,0 

Волинська 10,5 18,3 25,4 40,9 18,5 29,2 33,3 53,4 57,6 60,3 51,8 50,1 39,6 -1,7 

Дніпропетровська 154,2 119,9 243,4 459,1 368,5 357,8 394,7 388,2 542,9 376,8 294,4 172,3 18,1 -122,1 

Донецька 256,5 306,8 399,3 453,6 444,4 536,5 599,8 685,5 639,6 473,9 376,0 348,2 91,7 -27,8 

Житомирська 4,2 5,9 8,7 11,1 8,9 10,5 15,7 29,8 40,8 38,9 32,1 40,4 36,2 8,3 

Закарпатська 31,3 27,7 38,6 64,7 43,7 49,0 67,9 65,5 292,4 201,0 188,9 182,3 151,0 -6,6 

Запорізька 102,8 122,5 156,0 202,0 176,3 175,9 243,2 278,7 228,7 196,4 143,1 165,7 62,9 22,6 

Івано-Франківська 13,0 17,1 20,3 25,8 19,9 76,4 85,9 58,4 68,5 65,5 45,4 53,2 40,2 7,8 

Київська 101,7 104,1 118,9 148,5 292,2 347,0 468,1 426,5 477,8 382,3 230,2 207,2 105,5 -23,0 

Кіровоградська 11,7 15,4 16,3 16,4 16,5 17,4 16,4 14,5 20,4 29,2 27,8 26,9 15,2 -0,9 

Луганська 22,9 28,0 34,3 46,4 33,9 152,0 358,1 179,1 157,4 138,1 14,0 34,2 11,3 20,2 

Львівська 57,6 72,8 93,1 129,9 94,9 110,3 158,7 222,3 395,7 411,3 369,7 397,9 340,3 28,2 

Миколаївська 111,4 100,5 131,6 186,8 176,2 206,7 214,9 234,0 621,0 471,0 445,6 421,4 310,0 -24,2 

Одеська 830,5 879,8 1063,9 1548,7 1243,7 1163,1 1161,7 1215,1 1178,3 1020,6 896,9 776,8 -53,7 -120,1 

Полтавська 26,9 23,6 29,9 41,3 30,4 31,5 32,7 40,6 79,3 92,4 57,1 29,2 2,3 -27,9 

Рівненська 31,9 50,1 55,4 51,3 41,6 64,3 95,7 73,3 65,5 49,0 21,9 28,8 -3,1 6,9 

Сумська 30,4 49,4 50,1 41,4 30,0 44,3 43,4 62,4 55,4 43,7 37,7 24,5 -5,9 -13,2 

Тернопільська 4,4 6,5 8,0 10,1 5,6 7,9 8,6 13,9 58,3 55,9 43,5 41,8 37,4 -1,7 

Харківська 58,9 97,1 241,4 234,0 204,6 197,8 308,8 308,1 345,0 299,7 261,8 265,9 207,0 4,1 

Херсонська 57,9 48,4 45,9 71,3 59,7 45,4 40,9 36,9 41,3 37,2 26,3 31,2 -26,7 4,9 

Хмельницька 8,7 10,2 14,2 23,7 15,2 17,9 34,2 40,7 40,3 27,6 22,5 19,3 10,6 -3,2 

Черкаська 5,6 6,6 10,0 20,4 12,1 11,6 12,2 25,5 26,7 22,7 20,1 18,1 12,5 -2,0 

Чернівецька 1,4 1,9 3,3 3,3 6,4 7,0 6,7 9,6 17,0 15,3 20,5 20,3 18,9 -0,2 

Чернігівська 2,9 3,8 4,1 6,7 5,4 6,2 7,1 7,9 21,3 20,6 17,3 19,6 16,7 2,3 

м. Київ 1068,7 1612,9 2255,0 3216,3 2428,2 2852,8 3260,7 6632,1 4018,9 3569,9 2803,0 2594,8 1526,1 -208,2 

м. Севастополь 89,2 90,6 95,5 107,7 100,1 102,6 125,0 108,2 81,3 - - - - - 

Середні значення в 

Україні 
120,6 147,9 198,6 276,1 226,8 256,7 302,0 430,8 376,0 326,6 260,4 241,4 120,8 -19,0 
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Таблиця Д.10 

Обсяги імпорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/ 2005 2016 / 2015 

Україна 2935,0 3719,4 4980,6 6468,0 5173,5 5447,7 6235,2 6736,1 7609,0 6373,1 5523,0 5304,7 2369,7 -218,3 

АР Крим 9,2 10,7 13,7 25,0 17,7 36,8 40,0 91,0 75,9 - - - - - 

Вінницька 104,4 61,3 67,6 65,6 64,3 68,7 55,7 23,5 33,2 15,1 11,8 17,9 -86,5 6,1 

Волинська 17,3 16,7 26,4 57,6 22,7 27,7 24,6 28,4 42,4 20,5 16,7 17,0 -0,3 0,3 

Дніпропетровська 136,7 170,9 316,5 494,5 398,2 446,6 470,3 430,9 504,1 370,4 402,1 315,1 178,4 -87,0 

Донецька 135,7 218,5 375,9 399,1 324,0 428,6 507,6 622,8 621,2 352,4 199,8 170,2 34,5 -29,6 

Житомирська 1,9 2,4 5,9 7,2 55,6 13,4 14,9 9,3 15,3 14,1 9,2 15,5 13,6 6,3 

Закарпатська 27,2 21,0 25,1 46,1 25,7 39,5 45,8 39,4 48,4 33,2 20,9 25,5 -1,7 4,6 

Запорізька 41,3 68,8 104,9 269,2 132,2 108,2 94,5 86,0 103,4 75,5 66,7 54,4 13,1 -12,3 

Івано-Франківська 7,2 20,6 15,5 23,8 17,1 20,6 66,2 54,8 34,4 22,8 13,2 17,1 9,9 3,9 

Київська 34,4 66,9 130,1 174,9 149,7 204,3 257,8 366,0 309,4 225,4 136,6 201,3 166,9 64,7 

Кіровоградська 4,6 3,4 5,1 5,1 8,5 7,2 6,5 18,2 48,3 32,7 22,6 17,4 12,8 -5,2 

Луганська 54,0 41,7 94,5 81,7 94,8 51,7 62,9 72,1 167,4 141,2 96,8 55,2 1,2 -41,6 

Львівська 33,6 43,6 58,5 105,9 60,9 69,9 81,9 92,1 113,2 83,4 50,2 67,0 33,4 16,8 

Миколаївська 37,1 31,9 36,0 46,5 37,0 59,3 77,0 86,2 78,2 53,2 51,4 57,7 20,6 6,3 

Одеська 124,3 130,7 168,5 242,1 169,1 201,1 200,3 255,4 268,6 217,5 132,5 133,2 8,9 0,7 

Полтавська 67,4 91,2 99,8 138,0 98,6 113,0 183,6 160,7 191,6 194,9 151,9 144,8 77,4 -7,1 

Рівненська 8,7 11,9 19,4 19,4 18,5 22,6 19,7 25,9 27,9 23,1 15,1 15,4 6,7 0,3 

Сумська 102,4 108,9 103,8 159,4 68,4 65,1 85,7 74,7 77,9 48,9 66,5 27,2 -75,2 -39,3 

Тернопільська 1,6 2,4 3,2 7,1 4,0 6,1 8,5 12,9 12,6 8,5 10,4 5,7 4,1 -4,7 

Харківська 96,8 153,3 268,0 428,1 376,5 317,5 229,1 197,4 181,4 128,3 103,6 60,7 -36,1 -42,9 

Херсонська 6,5 8,0 1,8 6,2 4,6 2,5 3,7 5,8 5,0 4,8 8,1 5,0 -1,5 -3,1 

Хмельницька 8,4 6,9 6,4 10,5 14,0 12,0 14,4 11,6 16,6 11,0 10,2 9,5 1,1 -0,7 

Черкаська 12,0 14,7 15,2 29,3 19,9 20,5 13,9 12,7 20,5 32,7 18,7 21,6 9,6 2,9 

Чернівецька 0,5 6,1 3,2 3,9 4,5 0,8 1,1 2,6 2,4 1,4 1,8 1,4 0,9 -0,4 

Чернігівська 13,5 12,7 13,6 19,1 15,4 19,9 40,5 26,8 30,4 28,9 14,3 8,0 -5,5 -6,3 

м. Київ 887,6 1364,1 1774,9 2434,1 1948,1 1969,0 2425,9 2616,5 3132,7 2555,6 2273,2 2013,9 1126,3 -259,3 

м. Севастополь 8,7 22,9 11,1 12,5 6,4 8,8 3,3 5,8 10,0 - - - - - 

Середні значення в 

Україні 
73,4 100,5 139,4 196,7 153,9 160,8 186,5 201,1 228,6 187,8 156,2 139,1 65,7 -17,1 
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Таблиця Д.11 

Зовнішньоторговельне сальдо послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 
Роки Абсолютні відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/ 2005 2016/ 2015 

Україна 3199,7 3786,1 4058,3 5273,3 4424,8 6311,7 7557 6863 7227,3 5147,8 4213,7 4326,7 1127,0 113,0 

АР Крим 137,3 144,4 160,5 226,3 188,4 238,6 279,5 283,9 445,8 - - - - - 

Вінницька -90,6 -41,8 -41,5 -24,3 -23,5 -34,6 -15,7 22,6 26,1 51,3 51,1 47,0 137,6 -4,1 

Волинська -6,8 1,6 -1,0 -16,7 -4,2 1,5 8,7 25 15,2 39,8 35,1 33,1 39,9 -2,0 

Дніпропетровська 17,5 -51,0 -73,1 -35,4 -29,7 -88,8 -75,6 -42,7 38,8 6,4 -107,7 -142,8 -160,3 -35,1 

Донецька 120,8 88,3 23,4 54,5 120,4 107,9 92,2 62,7 18,3 121,5 176,2 178,0 57,2 1,8 

Житомирська 2,3 3,5 2,8 3,9 -46,7 -2,9 0,8 20,5 25,5 24,8 22,9 24,9 22,6 2,0 

Закарпатська 4,1 6,7 13,5 18,6 18 9,5 22,1 26,1 244,0 167,8 168,0 156,8 152,7 -11,2 

Запорізька 61,5 53,7 51,1 -67,2 44,1 67,7 148,7 192,7 125,3 120,9 76,4 111,4 49,9 35,0 

Івано-Франківська 5,8 -3,5 4,8 2,0 2,8 55,8 19,7 3,6 34,1 42,7 32,2 36,0 30,2 3,8 

Київська 67,3 37,2 -11,2 -26,4 142,5 142,7 210,3 60,5 168,4 156,9 93,6 5,9 -61,4 -87,7 

Кіровоградська 7,1 12,0 11,2 11,3 8,0 10,2 9,9 -3,7 -27,9 -3,5 5,2 9,5 2,4 4,3 

Луганська -31,1 -13,7 -60,2 -35,3 -60,9 100,3 295,2 107 -10,0 -3,1 -82,8 -21,0 10,1 61,8 

Львівська 24,0 29,2 34,6 24 34 40,4 76,8 130,2 282,5 327,9 319,5 330,9 306,9 11,4 

Миколаївська 74,3 68,6 95,6 140,3 139,2 147,4 137,9 147,8 542,8 417,8 394,2 363,7 289,4 -30,5 

Одеська 706,2 749,1 895,4 1306,6 1074,6 962 961,4 959,7 909,7 803,1 764,4 643,6 -62,6 -120,8 

Полтавська -40,5 -67,6 -69,9 -96,7 -68,2 -81,5 -150,9 -120,1 -112,3 -102,5 -94,8 -115,6 -75,1 -20,8 

Рівненська 23,2 38,2 36 31,9 23,1 41,7 76 47,4 37,6 25,9 6,8 13,4 -9,8 6,6 

Сумська -72,0 -59,5 -53,7 -118 -38,4 -20,8 -42,3 -12,3 -22,5 -5,2 -28,8 -2,7 69,3 26,1 

Тернопільська 2,8 4,1 4,8 3,0 1,6 1,8 0,1 1,0 45,7 47,4 33,1 36,1 33,3 3,0 

Харківська -37,9 -56,2 -26,6 -194,1 -171,9 -119,7 79,7 110,7 163,5 171,4 158,2 205,2 243,1 47,0 

Херсонська 51,4 40,4 44,1 65,1 55,1 42,9 37,2 31,1 36,3 32,4 18,2 26,2 -25,2 8,0 

Хмельницька 0,3 3,3 7,8 13,2 1,2 5,9 19,8 29,1 23,7 16,6 12,3 9,8 9,5 -2,5 

Черкаська -6,4 -8,1 -5,2 -8,9 -7,8 -8,9 -1,7 12,8 6,3 -10 1,4 -3,5 2,9 -4,9 

Чернівецька 0,9 -4,2 0,1 -0,6 1,9 6,2 5,6 7,0 14,6 13,9 18,7 18,9 18,0 0,2 

Чернігівська -10,6 -8,9 -9,5 -12,4 -10 -13,7 -33,4 -18,9 -9,1 -8,3 3,0 11,7 22,3 8,7 

м. Київ 181,1 248,8 480,1 782,2 480,1 883,8 834,8 4015,6 886,2 1014,3 529,8 580,9 399,8 51,1 

м. Севастополь 80,5 67,7 84,4 95,2 93,7 93,8 121,7 102,4 71,3 - - - - - 
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Таблиця Д.12 

Структура експорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
АР Крим 4,5 3,9 3,2 3,4 3,4 4,0 3,9 3,2 3,5 - - - - - 

Вінницька 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 1,0 0,7 0,3 -0,3 

Волинська 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0,5 0,2 -0,3 

Дніпропетровська 4,7 3,0 4,5 6,2 6,0 5,2 4,8 3,3 3,7 4,6 4,5 1,8 -2,9 -2,7 

Донецька 7,9 7,7 7,4 6,1 7,3 7,7 7,4 5,9 4,3 5,8 5,8 3,6 -4,3 -2,2 

Житомирська 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 -0,1 

Закарпатська 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 2,0 2,5 2,9 1,9 0,9 -1,0 

Запорізька 3,2 3,1 2,9 2,7 2,9 2,5 3,0 2,4 1,5 2,4 2,2 1,7 -1,5 -0,5 

Івано-Франківська 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 1,1 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6 0,2 -0,1 

Київська 3,1 2,6 2,2 2,0 4,8 5,0 5,7 3,7 3,2 4,7 3,5 2,2 -0,9 -1,3 

Кіровоградська 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 -0,1 -0,1 

Луганська 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 2,2 4,4 1,5 1,1 1,7 0,2 0,4 -0,3 0,2 

Львівська 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,9 1,9 2,7 5,0 5,7 4,1 2,3 -1,6 

Миколаївська 3,4 2,5 2,5 2,5 2,9 3,0 2,6 2,0 4,2 5,8 6,8 4,4 1,0 -2,4 

Одеська 25,5 22,0 19,8 20,8 20,3 16,8 14,2 10,4 7,9 12,5 13,8 8,1 -17,4 -5,7 

Полтавська 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 1,1 0,9 0,3 -0,5 -0,6 

Рівненська 1,0 1,3 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 -0,7 0,0 

Сумська 0,9 1,2 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 -0,6 -0,3 

Тернопільська 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7 0,4 0,3 -0,3 

Харківська 1,8 2,4 4,5 3,1 3,3 2,9 3,8 2,6 2,3 3,7 4,0 2,8 1,0 -1,2 

Херсонська 1,8 1,2 0,9 1,0 1,0 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 -1,5 -0,1 

Хмельницька 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,1 

Черкаська 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 -0,1 

Чернівецька 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 -0,1 

Чернігівська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 -0,1 

м. Київ 32,8 40,4 42,0 43,1 39,7 41,2 40,0 57,0 27,1 43,7 43,1 26,9 -5,9 -16,2 

м. Севастополь 2,7 2,3 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 0,9 0,5 - - - - - 



580 

 

Таблиця Д.13 

Структура імпорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
АР Крим 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0,8 1,7 1,0 - - - - - 

Вінницька 5,3 2,3 1,8 1,2 1,5 1,6 1,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 -5,0 0,0 

Волинська 0,9 0,6 0,7 1,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 -0,6 -0,1 

Дніпропетровська 6,9 6,3 8,4 9,3 9,6 10,3 9,3 7,9 6,6 7,9 10,3 5,9 -1,0 -4,4 

Донецька 6,8 8,1 10,0 7,5 7,8 9,9 10,1 11,5 8,2 7,5 5,1 3,2 -3,6 -1,9 

Житомирська 0,1 0,1 0,2 0,1 1,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 

Закарпатська 1,4 0,8 0,7 0,9 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 -0,9 0,0 

Запорізька 2,1 2,5 2,8 5,1 3,2 2,5 1,9 1,6 1,4 1,6 1,7 1,0 -1,1 -0,7 

Івано-Франківська 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 1,3 1,0 0,5 0,5 0,3 0,3 -0,1 0,0 

Київська 1,7 2,5 3,5 3,3 3,6 4,7 5,1 6,7 4,1 4,8 3,5 3,8 2,1 0,3 

Кіровоградська 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,6 0,3 0,1 -0,3 

Луганська 2,7 1,5 2,5 1,5 2,3 1,2 1,2 1,3 2,2 3,0 2,5 1,0 -1,7 -1,5 

Львівська 1,7 1,6 1,6 2,0 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,8 1,3 1,3 -0,4 0,0 

Миколаївська 1,9 1,2 1,0 0,9 0,9 1,4 1,5 1,6 1,0 1,1 1,3 1,1 -0,8 -0,2 

Одеська 6,3 4,8 4,5 4,6 4,1 4,6 4,0 4,7 3,5 4,6 3,4 2,5 -3,8 -0,9 

Полтавська 3,4 3,4 2,7 2,6 2,4 2,6 3,6 3,0 2,5 4,2 3,9 2,7 -0,7 -1,2 

Рівненська 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 -0,1 -0,1 

Сумська 5,2 4,0 2,8 3,0 1,6 1,5 1,7 1,4 1,0 1,0 1,7 0,5 -4,7 -1,2 

Тернопільська 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 -0,2 

Харківська 4,9 5,7 7,1 8,1 9,1 7,3 4,5 3,6 2,4 2,7 2,7 1,1 -3,8 -1,6 

Херсонська 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,1 

Хмельницька 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1 

Черкаська 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 -0,2 -0,1 

Чернівецька 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Чернігівська 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4 0,1 -0,6 -0,3 

м. Київ 44,8 50,3 47,1 45,8 46,9 45,4 48,2 48,2 41,2 54,4 58,2 38,0 -6,8 -20,2 

м. Севастополь 0,4 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - - - 
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Таблиця Д.14 

Темпи зростання експорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., % до попереднього року  

(складено за [118]) 

Регіони 

Роки Середні 

значення в 

Україні 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 115,6 122,3 120,4 129,9 81,7 122,5 117,3 98,6 109,1 77,7 84,5 98,9 106,5 
АР Крим 95,6 105,9 112,3 144,3 82,0 133,6 116,0 117,3 139,2 - - - - 

Вінницька 131,4 141,3 133,8 158,2 98,8 83,6 117,3 115,3 128,6 112,0 94,7 103,1 118,2 

Волинська 184,2 174,3 138,8 161,0 45,2 157,8 114,0 160,4 107,9 104,7 85,9 96,7 127,6 

Дніпропетровська 126,3 77,8 203,0 188,6 80,3 97,1 110,3 98,4 139,9 69,4 78,1 58,5 110,6 

Донецька 125,1 119,6 130,1 113,6 98,0 120,7 111,8 114,3 93,3 74,1 79,3 92,6 106,0 

Житомирська 116,7 140,5 147,5 127,6 80,2 118,0 149,5 189,8 136,9 95,3 82,5 126,0 125,9 

Закарпатська 132,6 88,5 139,4 167,6 67,5 112,1 138,6 96,5 446,4 68,7 94,0 96,5 137,4 

Запорізька 85,5 119,2 127,3 129,5 87,3 99,8 138,3 114,6 82,1 85,9 72,9 115,8 104,9 

Івано-Франківська 81,8 131,5 118,7 127,1 77,1 383,9 112,4 68,0 117,3 95,6 69,3 117,1 125,0 

Київська 133,1 102,4 114,2 124,9 196,8 118,8 134,9 91,1 112,0 80,0 60,2 90,0 113,2 

Кіровоградська 102,6 131,6 105,8 100,6 100,6 105,5 94,3 88,4 140,7 143,1 95,2 96,5 108,7 

Луганська 121,8 122,3 122,5 135,3 73,1 448,4 235,6 50,0 87,9 87,7 10,1 243,6 144,9 

Львівська 128,9 126,4 127,9 139,5 73,1 116,2 143,9 140,1 178,0 103,9 89,9 107,7 123,0 

Миколаївська 134,2 90,2 130,9 141,9 94,3 117,3 104,0 108,9 265,4 75,8 94,6 94,6 121,0 

Одеська 126,4 105,9 120,9 145,6 80,3 93,5 99,9 104,6 97,0 86,6 87,9 86,6 102,9 

Полтавська 152,8 87,7 126,7 138,1 73,6 103,6 103,8 124,2 195,3 116,5 61,8 51,1 111,3 

Рівненська 106,3 157,1 110,6 92,6 81,1 154,6 148,8 76,6 89,4 74,8 44,7 131,5 105,7 

Сумська 73,3 162,5 101,4 82,6 72,5 147,7 98,0 143,8 88,8 78,9 86,3 64,9 100,1 

Тернопільська 115,8 147,7 123,1 126,3 55,4 141,1 108,9 161,6 419,4 95,9 77,8 96,2 139,1 

Харківська 121,9 164,9 248,6 96,9 87,4 96,7 156,1 99,8 112,0 86,9 87,4 101,6 121,7 

Херсонська 121,9 83,6 94,8 155,3 83,7 76,0 90,1 90,2 111,9 90,1 70,7 118,9 98,9 

Хмельницька 120,8 117,2 139,2 166,9 64,1 117,8 191,1 119,0 99,0 68,5 81,5 85,7 114,2 

Черкаська 124,4 117,9 151,5 204,0 59,3 95,9 105,2 209,0 104,7 85,0 88,5 90,3 119,6 

Чернівецька 127,3 135,7 173,7 100,0 193,9 109,4 95,7 143,3 177,1 90,0 134,0 99,2 131,6 

Чернігівська 67,4 131,0 107,9 163,4 80,6 114,8 114,5 111,3 269,6 96,7 84,0 113,7 121,2 

м. Київ 140,1 150,9 139,8 142,6 75,5 117,5 114,3 203,4 60,6 88,8 78,5 92,6 117,1 

м. Севастополь 104,8 101,6 105,4 112,8 92,9 102,5 121,8 86,6 75,1 - - - - 
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Таблиця Д.15 

Темпи зростання імпорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., % до попереднього року (складено за [118]) 

Регіони 

Роки Середні 

значення в 

Україні 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 142,6 126,7 133,9 129,9 80,0 105,3 114,5 108,0 113,0 83,8 86,7 96,0 110,0 
АР Крим 75,4 116,3 128,0 182,5 70,8 207,9 108,7 227,5 83,4 - - - - 

Вінницька 147,2 58,7 110,3 97,0 98,0 106,8 81,1 42,2 141,3 45,5 78,1 151,2 96,5 

Волинська 164,8 96,5 158,1 218,2 39,4 122,0 88,8 115,4 149,3 48,3 81,5 101,7 115,3 

Дніпропетровська 133,6 125,0 185,2 156,2 80,5 112,2 105,3 91,6 117,0 73,5 108,6 78,4 113,9 

Донецька 205,6 161,0 172,0 106,2 81,2 132,3 118,4 122,7 99,7 56,7 56,7 85,2 116,5 

Житомирська 316,7 126,3 245,8 122,0 772,2 24,1 111,2 62,4 164,5 92,2 65,2 169,0 189,3 

Закарпатська 195,7 77,2 119,5 183,7 55,7 153,7 115,9 86,0 122,8 68,6 63,0 122,4 113,7 

Запорізька 150,2 166,6 152,5 256,6 49,1 81,8 87,3 91,0 120,2 73,0 88,3 81,5 116,5 

Івано-Франківська 116,1 286,1 75,2 153,5 71,8 120,5 321,4 82,8 62,8 66,3 57,9 129,7 128,7 

Київська 46,5 194,5 194,5 134,4 85,6 136,5 126,2 142,0 84,5 72,9 60,6 147,3 118,8 

Кіровоградська 102,2 73,9 150,0 100,0 166,7 84,7 90,3 280,0 265,4 67,7 69,1 77,0 127,3 

Луганська 315,8 77,2 226,6 86,5 116,0 54,5 121,7 114,6 232,2 84,3 68,6 57,0 129,6 

Львівська 124,9 129,8 134,2 181,0 57,5 114,8 117,2 112,5 122,9 73,7 60,2 133,5 113,5 

Миколаївська 106,0 86,0 112,9 129,2 79,6 160,3 129,8 111,9 90,7 68,0 96,6 112,2 106,9 

Одеська 156,4 105,1 128,9 143,7 69,8 118,9 99,6 127,5 105,2 81,0 60,9 100,6 108,1 

Полтавська 135,3 135,3 109,4 138,3 71,4 114,6 162,5 87,5 119,2 101,7 77,9 95,3 112,4 

Рівненська 119,2 136,8 163,0 100,0 95,4 122,2 87,2 131,5 107,7 82,8 65,4 102,2 109,5 

Сумська 185,5 106,3 95,3 153,6 42,9 95,2 131,6 87,2 104,3 62,8 136,0 40,9 103,5 

Тернопільська 88,9 150,0 133,3 221,9 56,3 152,5 139,3 151,8 97,7 67,5 122,4 55,3 119,7 

Харківська 209,5 158,4 174,8 159,7 87,9 84,3 72,2 86,2 91,9 70,7 80,7 58,7 111,3 

Херсонська 209,7 123,1 22,5 344,4 74,2 54,3 148,0 156,8 86,2 96,0 168,8 62,2 128,9 

Хмельницька 115,1 82,1 92,8 164,1 133,3 85,7 120,0 80,6 143,1 66,3 92,7 93,1 105,7 

Черкаська 107,1 122,5 103,4 192,8 67,9 103,0 67,8 91,4 161,4 159,5 57,2 115,8 112,5 

Чернівецька 83,3 1220,0 52,5 121,9 115,4 17,8 137,5 236,4 92,3 58,3 128,6 78,6 195,2 

Чернігівська 146,7 94,1 107,1 140,4 80,6 129,2 203,5 66,2 113,4 95,1 49,5 55,4 106,8 

м. Київ 191,2 153,7 130,1 137,1 80,0 101,1 123,2 107,9 119,7 81,6 88,9 88,6 116,9 

м. Севастополь 202,3 263,2 48,5 112,6 51,2 137,5 37,5 175,8 172,4 - - - - 
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Таблиця Д.16 

Коефіцієнти покриття експортом імпорту послуг за регіонами України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 2,09 2,02 1,81 1,82 1,86 2,16 2,21 2,02 1,95 1,81 1,76 1,82 -0,3 0,1 
АР Крим 15,92 14,50 12,72 10,05 11,64 7,48 7,99 4,12 6,87 - - - - - 

Вінницька 0,13 0,32 0,39 0,63 0,63 0,50 0,72 1,96 1,79 4,40 5,33 3,62 3,5 -1,7 

Волинська 0,61 1,10 0,96 0,71 0,81 1,05 1,35 1,88 1,36 2,94 3,10 2,95 2,3 -0,2 

Дніпропетровська 1,13 0,70 0,77 0,93 0,93 0,80 0,84 0,90 1,08 1,02 0,73 0,55 -0,6 -0,2 

Донецька 1,89 1,40 1,06 1,14 1,37 1,25 1,18 1,10 1,03 1,34 1,88 2,05 0,2 0,2 

Житомирська 2,21 2,46 1,47 1,54 0,16 0,78 1,05 3,20 2,67 2,76 3,49 2,60 0,4 -0,9 

Закарпатська 1,15 1,32 1,54 1,40 1,70 1,24 1,48 1,66 6,04 6,05 9,04 7,14 6,0 -1,9 

Запорізька 2,49 1,78 1,49 0,75 1,33 1,63 2,57 3,24 2,21 2,60 2,15 3,05 0,6 0,9 

Івано-Франківська 1,81 0,83 1,31 1,08 1,16 3,71 1,30 1,07 1,99 2,87 3,44 3,10 1,3 -0,3 

Київська 2,96 1,56 0,91 0,85 1,95 1,70 1,82 1,17 1,54 1,70 1,69 1,03 -1,9 -0,7 

Кіровоградська 2,54 4,53 3,20 3,22 1,94 2,42 2,52 0,80 0,42 0,89 1,23 1,54 -1,0 0,3 

Луганська 0,42 0,67 0,36 0,57 0,36 2,94 5,69 2,48 0,94 0,98 0,14 0,62 0,2 0,5 

Львівська 1,71 1,67 1,59 1,23 1,56 1,58 1,94 2,41 3,50 4,93 7,36 5,94 4,2 -1,4 

Миколаївська 3,00 3,15 3,66 4,02 4,76 3,49 2,79 2,71 7,94 8,85 8,67 7,30 4,3 -1,4 

Одеська 6,68 6,73 6,31 6,40 7,35 5,78 5,80 4,76 4,39 4,69 6,77 5,83 -0,9 -0,9 

Полтавська 0,40 0,26 0,30 0,30 0,31 0,28 0,18 0,25 0,41 0,47 0,38 0,20 -0,2 -0,2 

Рівненська 3,67 4,21 2,86 2,64 2,25 2,85 4,86 2,83 2,35 2,12 1,45 1,87 -1,8 0,4 

Сумська 0,30 0,45 0,48 0,26 0,44 0,68 0,51 0,84 0,71 0,89 0,57 0,90 0,6 0,3 

Тернопільська 2,75 2,71 2,50 1,42 1,40 1,30 1,01 1,08 4,63 6,58 4,18 7,28 4,5 3,1 

Харківська 0,61 0,63 0,90 0,55 0,54 0,62 1,35 1,56 1,90 2,34 2,53 4,38 3,8 1,9 

Херсонська 8,91 6,05 25,50 11,50 12,98 18,16 11,05 6,36 8,26 7,75 3,25 6,21 -2,7 3,0 

Хмельницька 1,04 1,48 2,22 2,26 1,09 1,49 2,38 3,51 2,43 2,51 2,21 2,03 1,0 -0,2 

Черкаська 0,47 0,45 0,66 0,70 0,61 0,57 0,88 2,01 1,30 0,69 1,07 0,84 0,4 -0,2 

Чернівецька 2,80 0,31 1,03 0,85 1,42 8,75 6,09 3,69 7,08 10,93 11,39 14,17 11,4 2,8 

Чернігівська 0,21 0,30 0,30 0,35 0,35 0,31 0,18 0,29 0,70 0,71 1,21 2,47 2,3 1,3 

м. Київ 1,20 1,18 1,27 1,32 1,25 1,45 1,34 2,53 1,28 1,40 1,23 1,29 0,1 0,1 

м. Севастополь 10,25 3,96 8,60 8,62 15,64 11,66 37,88 18,66 8,13 - - - - - 
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Таблиця Д.17 

Рейтинги регіонів України* за якістю життя населення на початку 2016 р. 

(складено за [76, с. 237-241]) 

Місце 

Загальний рейтинг 

регіонів за якістю 

життя 

у т.ч. за 

рівнем 

демографічного 

розвитку 

ситуацією на 

ринку праці 

рівнем доходів 

населення 

1 м. Київ Закарпатська м. Київ м. Київ 

2 Дніпропетровська Рівненська Донецька Дніпропетровська 

3 Донецька м. Київ Луганська Запорізька 

4 Київська Івано-Франківська Дніпропетровська Донецька 

5 Запорізька Волинська Одеська Київська 

6 Одеська Чернівецька Київська Полтавська 

7 Закарпатська Львівська Харківська Харківська 

8 Харківська Тернопільська Запорізька Одеська 

9 Луганська Одеська Миколаївська Миколаївська 

10 Миколаївська Херсонська Хмельницька Луганська 

11 Львівська Хмельницька Полтавська Рівненська 

12 Полтавська Вінницька Чернігівська Черкаська 

13 Волинська Миколаївська Закарпатська Чернігівська 

14 Рівненська Житомирська Сумська Івано-Франківська 

15 Чернігівська Запорізька Львівська Львівська 

16 Хмельницька Дніпропетровська Кіровоградська Кіровоградська 

17 Кіровоградська Київська Вінницька Сумська 

18 Сумська Харківська Волинська Волинська 

19 Чернівецька Кіровоградська Житомирська Закарпатська 

20 Івано-Франківська Черкаська Херсонська Чернівецька 

21 Вінницька Донецька Чернівецька Житомирська 

22 Житомирська Полтавська Рівненська Вінницька 

23 Херсонська Луганська Івано-Франківська Херсонська 

24 Черкаська Сумська Черкаська Тернопільська 

25 Тернопільська Чернігівська Тернопільська Хмельницька 
*Без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
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Таблиця Д.18 

Обсяги експорту товарів і послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 40363,1 45873,5 58287 78708,6 49294,0 63189,9 82186,4 82408,9 78148,3 65422,6 47863,8 45993,1 5630,0 -1870,7 
АР Крим 501,6 555,2 637,2 837,8 631,7 838,7 995,5 1263,7 1426,6 - - - - - 

Вінницька 438,3 423,2 512,0 524,1 519,8 600,4 701,7 698,5 738,6 808,6 909,8 1047,9 609,6 138,1 

Волинська 291,4 354,6 447,8 505,9 337,5 464,0 679,7 659,2 686,4 745,7 683,5 662 370,6 -21,5 

Дніпропетровська 6100,4 7238,1 10060,1 13622,6 5567,8 8379,7 10757,9 10517,9 10338,2 9140,7 6693,4 6037,1 -63,3 -656,3 

Донецька 8454,7 9083,4 11063 14863,1 9777 13662,8 17797,4 14812,7 13047,8 8876,9 4071,3 3779 -4675,7 -292,3 

Житомирська 271,0 320,2 413,8 532,3 372,7 404,3 531,2 579,8 646,9 703,2 473,4 525,1 254,1 51,7 

Закарпатська 584,0 704,6 1168,4 1285,3 978,7 1205,6 1465,5 1450,6 1592,4 1583,8 1283,3 1394,2 810,2 110,9 

Запорізька 2756,1 3247,8 4481,2 5572,1 2893,1 3385,9 4394,4 4283,5 3907,2 3926,6 3074,1 2458,5 -297,6 -615,6 

Івано-Франківська 826,5 902,9 1025,8 747,5 355,9 584,0 1027,9 879,9 540,2 553,3 418,4 626,9 -199,6 208,5 

Київська 597,7 682,0 869,7 1091,6 1335,5 1648,9 2164,3 2409,5 2451,5 2234,6 1920,6 1912,3 1314,6 -8,3 

Кіровоградська 196,9 204,4 288,8 408,0 267,8 354,2 459,8 645,1 877,7 849,9 434,4 454,3 257,4 19,9 

Луганська 2189,8 3032,6 3998,0 6407,4 1920,3 3476,3 6863,1 4371,8 3701,4 2040,7 271,8 469,9 -1719,9 198,1 

Львівська 678,6 877,6 1120,0 1128,4 888,9 1084,7 1360,6 1565,8 1686,6 1716,4 1576,0 1673,5 994,9 97,5 

Миколаївська 992,7 1160,2 1234,1 1836,6 1708,6 1803,8 1869,3 2604,7 2795,1 2308,5 2048,7 2087,8 1095,1 39,1 

Одеська 1849,7 1646,2 2165,3 3863,6 2688,9 2847,5 2702,8 2999,7 2806,7 2800,7 2624,4 2297,3 447,6 -327,1 

Полтавська 1910,2 1898,3 2171,9 2615,9 1294,8 2251,2 3389,0 3445,0 2733,9 2216,9 1538,2 1465,2 -445,0 -73,0 

Рівненська 266,9 341,5 440,1 503,4 363,9 460,9 638,8 576,8 548,1 522,3 400,2 347,1 80,2 -53,1 

Сумська 607,3 563,1 732,1 954,8 741,7 790,8 1060,8 1184,5 980,1 782,2 644,3 566,7 -40,6 -77,6 

Тернопільська 80,5 88,1 133 154,4 133,9 139,3 250,0 250,7 423,4 414,9 334,5 336,1 255,6 1,6 

Харківська 779,9 985,7 1388,8 1785,5 1511,7 1631 2154,6 2330,2 2331,8 2120,8 1573,4 1293,7 513,8 -279,7 

Херсонська 292,5 294,0 371,7 471,6 411,0 395,8 380,1 365,4 410,4 397,1 264,7 277,8 -14,7 13,1 

Хмельницька 193,5 231,3 350,9 441,8 261,5 309,4 427,9 501,1 529,3 533,9 424,1 338 144,5 -86,1 

Черкаська 345,1 489,3 699,5 887,4 547,4 684,3 1070,6 1033,1 797,4 646,9 454,3 492,4 147,3 38,1 

Чернівецька 103,7 114,0 160,7 169,6 126,2 111,0 143,3 134,5 142,3 144,5 128,8 139,6 35,9 10,8 

Чернігівська 253,3 316,9 366,6 425,3 302,6 330,9 425,8 550,3 576,4 720,6 568,9 452,4 199,1 -116,5 

м. Київ 5531,1 6039,7 7584,3 11882,7 9253,4 9957,7 12322,4 19402,4 16360,4 15039,5 11545,9 11163,6 5632,5 -382,3 

м. Севастополь 168,8 192,1 204,6 231,7 192,6 200,2 249,1 267,6 177,5 - - - - - 

Середні значення по 

Україні 
1380,1 1555,1 2003,3 2731,5 1680,9 2148,3 2825,3 2955,0 2713,1 2473,2 1774,4 1691,9 311,8 -82,5 
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Таблиця Д.19 

Обсяги імпорту товарів і послуг за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2005 

2016/ 

2015 

Україна 39071,3 48758 65598,6 92003,3 50606,6 66187,6 88843,4 91394,2 84573 60754,9 43039,4 44554,5 5483,2 1515,1 
АР Крим 178,1 239,0 280,5 456,1 205,1 363,5 1506,0 1526,4 1120,4 - - - - - 

Вінницька 392,1 382,9 373,2 483,4 327,3 413,4 440,3 521,9 529,3 443,3 278,5 317,3 -74,8 38,8 

Волинська 455,4 643,0 1084,3 1365,3 450,4 599,2 1084,2 1043,5 1131,4 785,9 638,8 1147,8 692,4 509,0 

Дніпропетровська 2875,8 3872,7 5537,9 9179,4 3985,3 5834,3 7187,5 6969,2 5850,6 4983,0 3627,4 3758,7 882,9 131,3 

Донецька 2721,1 3087,3 4619,8 5323,7 2260,0 3496,2 5130,4 4791,3 4675,0 2473,9 1402,4 1281 -1440,1 -121,4 

Житомирська 186,1 208,6 300,6 464 454,1 441,7 475,0 393,6 399,1 300,0 255,6 352,2 166,1 96,6 

Закарпатська 713,7 972,7 1577,6 1912,2 978,6 1388,1 2043,7 2048,5 2110,8 1767,7 1032,4 1158,9 445,2 126,5 

Запорізька 1728,5 2159,4 3664,1 3860,2 1278,8 1471,2 2365,5 2099,4 1863,3 1645,7 1152,2 1052,8 -675,7 -99,4 

Івано-Франківська 580,8 777,6 804,5 750,2 273,3 672,6 1134,5 1038,6 612,7 504,6 307,7 423,1 -157,7 115,4 

Київська 1537,9 2052,1 2726,5 3638,9 2323,1 3222,4 4518,1 5159,2 5044,2 3982,3 2723,6 3152,9 1615,0 429,3 

Кіровоградська 96,7 102,8 181,1 243,1 156,6 194,7 233,4 303,1 290,9 234,4 128,0 201,4 104,7 73,4 

Луганська 591,8 727,3 1579 1862,4 833,1 1170,7 1806,1 2061,7 2017,3 1157,4 415,2 412,6 -179,2 -2,6 

Львівська 968,2 1162,4 1513,2 2678,3 1683,4 2098,2 3284,2 3465,6 2768,2 2555,6 1498,1 1766,4 798,2 268,3 

Миколаївська 506,8 490,8 569,9 963 824,5 925,4 1118,5 981,9 1006,0 682,8 626,1 743,5 236,7 117,4 

Одеська 1700,0 2086 2712,4 5004,9 2769,9 3721,4 3345,7 4560,0 3707,2 2296,0 1099,8 1364,6 -335,4 264,8 

Полтавська 602,6 725,5 999,3 1433,3 695,8 1179,2 1316,0 1483,4 1303,2 1291,7 966,4 987,5 384,9 21,1 

Рівненська 306,5 471,2 410,0 552,8 277,0 460,7 450,7 484,6 356,0 305,8 217,4 270,4 -36,1 53,0 

Сумська 354 386,3 478,3 706,7 457,2 535,0 899,8 753,5 723,3 602,1 470,0 464,1 110,1 -5,9 

Тернопільська 97,4 120,8 171,8 346,9 183,2 215,9 332,6 349,7 362,3 312,0 269,8 280,6 183,2 10,8 

Харківська 1516,3 2089,7 2556,5 2903,1 1827,5 2151,6 2506,4 2938,4 2460,4 2015,4 1388,5 1550,2 33,9 161,7 

Херсонська 106,7 159,4 191,0 312,0 129,4 163,7 242,2 212,4 279,6 190,9 149,0 171,3 64,6 22,3 

Хмельницька 281,2 294,7 337,0 555,1 289,6 471,4 569,1 576,5 500,9 357,9 269,5 341,4 60,2 71,9 

Черкаська 322,2 409,2 510,1 1052,2 359,1 398,9 522,8 589,6 517,7 449,0 246,8 312,8 -9,4 66,0 

Чернівецька 164,9 177,5 136,9 198,8 108,9 113,9 164,1 177,5 160,5 112,9 80,2 97,2 -67,7 17,0 

Чернігівська 260,3 270,1 298,2 396,2 339,3 400,6 603,0 571,6 616,4 557,0 394,3 481,9 221,6 87,6 

м. Київ 13743,3 18992,6 25711,3 38531,6 22472,1 27910,9 25201,3 28732,5 29805,6 22731,6 16768,6 18150,9 4407,6 1382,3 

м. Севастополь 55,2 78,1 62,9 88,1 61,4 72,4 105 151,1 117,0 - - - - - 

Середні значення в 

Україні 
1223,8 1597,8 2199,6 3157,8 1703,9 2225,5 2540,2 2740,2 2604,8 2109,6 1456,3 1609,7 385,9 153,4 
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Таблиця Д.20 

Валова додана вартість за регіонами України у 2005-2016 рр., млн дол. США (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 75898,6 93885,7 125701,8 156390,1 102244,0 120171,2 140502,0 157967,1 167254,6 116292,6 77352,9 79187,0 3288,4 1834,1 
АР Крим 2288,1 2862,6 3751,9 4660,0 3158,3 3701,3 4276,4 4996,2 5266,8 - - - - - 

Вінницька 1792,2 2187,5 2727,3 3379,1 2287,4 2659,2 3209,4 3628,9 4097,6 3304,4 2362,9 2489,2 697,0 126,3 

Волинська 1147,3 1339,8 1772,7 2133,8 1397,7 1631,9 1950,2 2205,9 2352,2 1830,3 1269,4 1226,8 79,5 -42,6 

Дніпропетровська 6840,4 8711,3 12007,3 16627,9 10055,3 12468,9 14523,2 15367,8 16109,4 12260,6 7792,1 7650,4 810,0 -141,7 

Донецька 9641,8 12081,4 15572,3 18741,2 11213,1 13871,4 16997,7 17756,8 17202,8 8291,8 4098,6 4173,6 -5468,2 75,0 

Житомирська 1302,9 1543,2 1966,7 2520,1 1672,3 2110,5 2410,4 2720,7 2918,9 2252,3 1546,2 1644,2 341,3 98,0 

Закарпатська 1191,2 1456,6 1883,6 2247,2 1448,8 1747,1 2023,2 2415,9 2487,6 1878,1 1198,7 1141,2 -50,0 -57,5 

Запорізька 3280,3 4068,1 5520,2 6671,3 4004,4 4549,6 5083,6 5670,0 5734,9 4566,0 3227,9 3211,5 -68,8 -16,4 

Івано-Франківська 1646,1 1918,0 2375,0 2884,3 1887,8 2226,1 2809,3 3384,6 3751,8 2829,6 1842,0 1780,7 134,6 -61,3 

Київська 2566,4 3229,1 4473,1 5764,7 4100,0 4882,7 6250,1 7391,9 7531,4 5818,0 4013,0 4229,5 1663,1 216,5 

Кіровоградська 1220,9 1458,8 1786,3 2370,2 1535,8 1787,5 2224,6 2431,4 2809,5 2147,0 1541,6 1607,0 386,1 65,4 

Луганська 3177,0 3922,8 5326,1 6674,2 4062,3 4811,2 5793,2 6009,0 5865,3 2269,9 913,2 1014,2 -2162,8 101,0 

Львівська 2984,4 3726,7 4902,4 5893,5 4051,5 4658,7 5679,5 6793,5 7148,9 5508,7 3785,0 3935,5 951,1 150,5 

Миколаївська 1668,6 2078,6 2598,0 3239,5 2290,9 2689,0 3015,1 3186,1 3568,2 2643,8 1912,5 1956,5 287,9 44,0 

Одеська 3667,2 4429,5 5954,7 8009,1 5610,3 6146,9 6892,8 7274,6 7834,9 5665,1 3990,7 4095,1 427,9 104,4 

Полтавська 2894,3 3578,4 4644,8 5247,1 3521,4 4626,1 5250,1 5712,0 6295,5 5001,9 3643,9 3849,8 955,5 205,9 

Рівненська 1267,6 1550,3 1958,6 2333,6 1509,8 1767,6 2095,1 2363,8 2495,0 2169,8 1420,2 1367,5 99,9 -52,7 

Сумська 1403,3 1677,2 2187,3 2732,4 1829,4 2075,7 2526,5 2753,9 3000,1 2282,0 1652,9 1592,2 188,9 -60,7 

Тернопільська 908,4 1145,5 1484,0 1814,0 1292,2 1456,9 1828,6 2013,9 2099,9 1681,3 1100,8 1097,8 189,4 -3,0 

Харківська 4447,3 5580,4 7728,5 9926,6 6652,2 7300,6 8366,1 8939,5 9421,0 7136,8 4863,8 5175,8 728,5 312,0 

Херсонська 1137,7 1342,2 1609,9 2230,9 1536,6 1776,8 2049,4 2143,4 2368,5 1795,4 1321,7 1338,9 201,2 17,2 

Хмельницька 1389,1 1681,6 2182,0 2691,5 1786,6 2033,1 2506,6 2879,1 2995,2 2419,9 1652,3 1681,8 292,7 29,5 

Черкаська 1541,4 1889,3 2373,1 3140,0 2080,7 2467,5 2904,5 3386,5 3629,8 2786,8 1957,0 1948,8 407,4 -8,2 

Чернівецька 765,8 933,7 1224,4 1543,3 1003,3 1156,2 1377,3 1508,3 1620,4 1191,1 782,3 769,0 3,2 -13,3 

Чернігівська 1329,5 1565,7 2039,2 2506,6 1661,2 1916,6 2330,1 2636,2 2763,7 2134,3 1497,1 1500,0 170,5 2,9 

м. Київ 13883,2 17220,6 24739,4 29293,5 19821,4 22734,3 25343,4 31249,7 34574,7 26427,5 17967,1 18710,2 4827,0 743,1 

м. Севастополь 516,4 706,7 913,1 1114,4 773,3 917,8 1085,4 1147,4 1310,4 - - - - - 

Середні значення в 

Україні 
2811,1 3477,2 4655,6 5792,2 3786,8 4450,8 5214,9 5850,6 6194,6 4651,7 3094,1 3167,5 356,4 73,4 
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Таблиця Д.21 

Вихідні дані для ідентифікації позицій регіонів України* за часткою 

імпорту у внутрішньому споживанні у 2005-2016 рр. (складено автором) 

Регіони 

Середні 

частки 

імпорту у 

внутріш-

ньому 

споживанні, %  

Середні темпи 

зростання 

часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, % 

Граничні значення 

часток імпорту у 

внутрішньому 

споживанні та їх 

темпів зростання  

Значення середньо-

квадратичних 

відхилень часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні та їх 

темпів зростання  

Вінницька  16,2 -0,4 
Максимальна 

частка імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(77,7 %) 

Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із низь-

кими (незначними) 

значеннями (20,1) 

Волинська  43,0 2,9 

Дніпропетров-

ська  
65,9 -0,9 

Донецька  47,7 0,7 

Житомирська  18,5 0,4 
Мінімальна частка 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(11,7 %) 

Закарпатська  77,7 6,7 

Запорізька  68,4 1,9 
Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із висо-

кими (незначними) 

значеннями (23,3) 

Івано-

Франківська  
28,3 -1,7 

Київська  49,2 1,2 Середня частка 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(38,0 %) 

Кіровоград-

ська  
11,7 0,5 

Луганська  45,8 0,5 

Львівська  38,3 1,3 
Максимальний 

темп зростання 

частки імпорту у 

внутрішньому 

споживанні (7,1 %) 

Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із 

швидким (повільним) 

зменшенням (1,6) 

Миколаївська  61,9 7,1 

Одеська 46,7 -0,5 

Полтавська  32,4 -0,8 

Рівненська 21,3 -0,2 

Сумська 29,8 0,1 Мінімальний темп 

зростання частки 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(-1,7 %) 

Тернопіль-

ська  
16,8 1,5 

Харківська  28,5 -0,1 
Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із 

швидким (повільним) 

зростанням (6,1) 

Херсонська 12,3 0,8 

Хмельницька 18,4 0,1 
Середній темп 

зростання частки 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні (0,7 %) 

Черкаська 20,3 -0,3 

Чернівецька 12,5 -0,6 

Чернігівська 22,1 0,5 

м. Київ 66,6 0,8 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини 

зони проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Д.22 

Частки товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств за регіонами  

у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 70,5 67,3 64,5 63,1 67,4 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 55,8 -14,7 -2,3 

АР Крим 74,8 71,1 69,0 70,2 75,5 70,4 69,3 68,4 62,5 - - - - - 

Вінницька 82,3 77,8 75,5 74,0 79,2 71,5 62,7 58,1 56,4 57,4 57,1 53,2 -29,1 -3,9 

Волинська 85,3 82,7 78,2 76,1 78,2 68,9 70,7 62,1 55,6 55,6 51,8 52,2 -33,1 0,4 

Дніпропетровська 67,3 63,2 61,3 61,4 66,1 63,0 62,7 61,4 60,2 60,8 61,8 58,7 -8,6 -3,1 

Донецька 64,1 61,8 58,1 58,2 65,9 62,3 59,3 57,8 55,8 60,1 68,0 63,6 -0,5 -4,4 

Житомирська 83,7 80,8 76,8 74,9 77,6 75,2 74,1 71,0 67,8 67,6 65,5 62,2 -21,5 -3,3 

Закарпатська 85,4 75,8 70,9 67,1 67,0 60,7 55,9 54,9 54,3 57,0 59,4 54,4 -31,0 -5,0 

Запорізька 75,8 73,1 68,6 65,3 70,3 66,9 67,0 67,1 67,3 67,8 66,8 62,5 -13,3 -4,3 

Івано-

Франківська 
83,1 80,6 77,1 68,3 70,4 66,1 64,5 62,3 63,3 67,7 66,2 62,9 -20,2 -3,3 

Київська 83,0 79,3 76,5 75,7 71,7 69,4 64,6 57,7 53,7 54,6 56,3 55,5 -27,5 -0,8 

Кіровоградська 87,2 83,2 77,8 74,1 80,9 77,8 74,4 72,9 70,6 71,1 70,8 68,3 -18,9 -2,5 

Луганська 72,5 68,9 65,8 65,9 69,0 63,1 60,1 58,9 59,0 60,4 66,7 62,4 -10,1 -4,3 

Львівська 77,3 75,2 70,6 67,9 68,3 67,8 63,0 58,7 59,1 57,6 60,2 56,2 -21,1 -4,0 

Миколаївська 75,6 71,5 68,1 64,8 71,1 70,3 71,3 68,7 64,5 61,0 63,9 60,7 -14,9 -3,2 

Одеська 68,7 66,3 64,7 63,7 66,6 63,4 59,2 54,6 53,5 52,3 50,8 51,0 -17,7 0,2 

Полтавська 74,2 72,0 68,1 64,6 70,1 67,3 64,4 62,8 61,8 63,2 64,0 60,0 -14,2 -4,0 

Рівненська 83,3 81,1 76,7 73,5 76,8 67,9 62,6 60,3 57,5 56,9 59,0 56,1 -27,2 -2,9 

Сумська 81,1 79,6 75,6 71,8 78,3 75,5 74,1 71,7 69,6 68,8 68,6 64,2 -16,9 -4,4 

Тернопільська 86,7 85,6 80,6 69,9 71,8 69,1 67,2 61,8 60,3 60,1 57,8 54,9 -31,8 -2,9 

Харківська 63,6 63,6 60,7 57,3 60,5 60,6 59,6 55,8 55,0 57,7 58,0 55,1 -8,5 -2,9 

Херсонська 77,3 74,7 75,9 75,3 80,1 76,4 72,6 63,9 61,0 59,8 59,0 56,1 -21,2 -2,9 

Хмельницька 75,8 74,4 73,0 70,7 77,2 71,6 65,3 61,8 59,1 63,4 64,4 61,2 -14,6 -3,2 

Черкаська 82,6 81,2 76,8 74,8 78,1 76,7 75,1 71,3 69,5 69,4 67,6 64,1 -18,5 -3,5 

Чернівецька 82,6 78,8 71,1 67,7 73,6 71,7 70,6 64,9 66,4 66,9 69,6 61,1 -21,5 -8,5 

Чернігівська 81,4 76,9 74,9 70,6 78,2 78,2 72,7 69,8 67,8 66,3 67,0 64,7 -16,7 -2,3 

м. Київ 53,1 50,6 50,0 50,1 55,4 53,3 51,9 48,3 47,0 47,5 47,7 46,3 -6,8 -1,4 

м. Севастополь 76,2 72,0 65,3 60,4 68,2 59,5 58,2 57,3 57,2 - - - - - 
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Таблиця Д.23 

Частки продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі оптового 

товарообороту підприємств оптової торгівлі за регіонами України  

у 2005-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

Україна 71,8 67,7 65,6 65,6 66,8 66,5 63,9 58,9 54,3 48,5 46,9 44,6 -27,2 -2,3 

АР Крим 70,5 80,1 77,5 71,2 70,6 70,7 71,1 62,1 62,4 - - - - - 

Вінницька 88,0 90,3 86,7 79,8 79,0 76,7 69,9 74,9 64,8 46,3 35,5 34,7 -53,3 -0,8 

Волинська 82,1 82,0 90,6 47,7 47,7 86,9 63,4 46,1 46,3 34,0 38,4 36,5 -45,6 -1,9 

Дніпропетровська 84,8 82,8 79,1 76,4 73,0 76,4 73,5 66,1 61,7 53,4 49,6 46,1 -38,7 -3,5 

Донецька 88,2 82,1 84,4 90,5 92,4 93,1 91,7 91,9 92,1 93,5 85,6 77,3 -10,9 -8,3 

Житомирська 90,6 58,7 54,6 81,8 78,3 92,1 78,5 74,8 76,4 77,7 78,4 73,5 -17,1 -4,9 

Закарпатська 77,7 76,2 73,1 67,8 67,2 81,0 59,6 46,3 30,1 13,7 18,9 20,0 -57,7 1,1 

Запорізька 88,3 87,3 86,2 85,8 80,2 81,8 75,9 60,6 53,2 56,5 59,0 56,1 -32,2 -2,9 

Івано-

Франківська 
89,4 83,3 88,4 83,2 87,4 87,9 75,6 68,1 77,8 57,7 49,5 47,0 -42,4 -2,5 

Київська 58,2 53,4 51,6 44,7 49,3 51,7 44,3 40,5 32,1 29,9 35,3 40,5 -17,7 5,2 

Кіровоградська 95,2 92,4 89,6 84,1 88,5 89,2 86,8 79,8 85,4 84,1 70,7 67,2 -28,0 -3,5 

Луганська 94,4 91,6 90,9 90,7 91,4 90,8 82,2 79,8 76,9 69,1 50,7 47,2 -47,2 -3,5 

Львівська 72,4 71,8 70,6 75,3 67,6 50,5 29,6 27,1 22,1 25,2 37,9 39,0 -33,4 1,1 

Миколаївська 95,1 95,3 94,7 89,4 91,5 90,0 89,1 86,3 88,0 86,1 86,9 81,6 -13,5 -5,3 

Одеська 61,0 65,0 58,8 58,1 54,1 55,9 48,6 37,5 36,7 39,9 53,8 54,1 -6,9 0,3 

Полтавська 92,4 92,6 58,5 88,6 92,3 36,8 84,5 72,5 70,8 69,0 65,8 62,5 -29,9 -3,3 

Рівненська 75,0 78,2 80,7 70,4 73,1 76,2 70,1 65,1 64,0 67,3 60,5 57,5 -17,5 -3,0 

Сумська 89,2 88,0 88,2 90,0 86,5 86,9 77,6 67,3 62,8 66,3 57,1 54,2 -35,0 -2,9 

Тернопільська 79,1 70,9 91,2 74,2 85,7 82,5 90,8 88,6 86,6 87,2 85,8 80,5 1,4 -5,3 

Харківська 62,0 61,2 59,2 56,7 63,3 68,4 62,7 55,2 53,9 51,4 57,7 54,8 -7,2 -2,9 

Херсонська 90,7 88,5 87,6 86,6 92,4 91,1 81,6 76,6 74,8 70,3 69,9 66,4 -24,3 -3,5 

Хмельницька 84,1 80,9 78,0 73,4 71,9 73,3 70,1 67,7 66,9 69,9 77,0 73,2 -10,9 -3,8 

Черкаська 89,5 87,2 85,5 80,7 78,5 74,4 73,9 73,0 67,5 54,9 70,1 69,6 -19,9 -0,5 

Чернівецька 83,6 76,3 73,3 70,1 64,6 66,9 67,8 58,3 52,1 53,3 53,9 53,2 -30,4 -0,7 

Чернігівська 84,2 82,2 80,5 79,4 81,9 84,2 70,3 62,5 6,0 56,4 49,4 46,9 -37,3 -2,5 

м. Київ 45,0 43,4 42,9 44,6 44,9 39,7 44,7 42,6 37,0 36,3 36,6 37,8 -7,2 1,2 

м. Севастополь 69,8 61,1 69,9 62,1 70,1 67,4 62,2 64,4 60,1 - - - - - 
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Додаток Е 

 
Таблиця Е.1 

Характеристики імпорту товарів за галузями економіки* України у 2005-2016 рр. (складено за [118]) 

Галузі економіки Показники 

Роки 

Абсолютні 

відхилення, 

± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 1,28 1,47 1,84 2,33 1,59 1,73 2,19 2,36 2,29 1,91 1,10 1,12 -0,16 0,02 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
3,55 3,27 3,03 2,73 3,51 2,85 2,65 2,79 2,98 3,05 2,93 2,91 -0,64 -0,02 

Виробництво паперової 

маси, паперу, картону та 

виробів із них 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,51 0,74 0,71 0,81 0,59 0,71 0,89 0,84 0,87 0,80 0,54 0,56 0,05 0,02 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,42 1,64 1,17 0,95 1,30 1,16 1,08 0,99 1,12 1,47 1,44 1,43 0,01 -0,01 

Виробництво коксу, 

продуктів нафто-

перероблення та ядерних 

матеріалів 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,74 0,61 0,76 1,32 0,81 1,05 2,24 2,23 1,86 1,79 1,11 1,17 0,43 0,06 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
2,05 1,33 1,26 1,54 1,78 1,73 2,71 2,63 2,42 3,29 2,96 2,93 0,88 -0,03 

Хімічне виробництво 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 1,17 1,39 1,73 2,01 1,19 1,57 2,48 2,20 1,82 1,70 1,26 1,32 0,15 0,06 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
3,23 3,08 2,85 2,35 2,61 2,58 3,00 2,59 2,36 3,12 3,36 3,37 0,14 0,01 

Металургійне 

виробництво 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 2,29 2,51 3,99 5,86 2,28 3,46 4,43 4,05 3,33 3,01 2,01 2,29 0,00 0,28 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
6,34 5,58 6,58 6,86 5,02 5,70 5,36 4,78 4,33 5,53 5,36 5,40 -0,94 0,04 

Виробництво машин та 

устаткування 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,55 0,61 0,84 1,12 0,57 0,78 1,33 1,14 1,13 1,04 0,71 0,80 0,25 0,09 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,52 1,35 1,38 1,31 1,26 1,29 1,61 1,34 1,47 1,91 1,89 1,90 0,38 0,01 

Виробництво електричних 

машин та устаткування 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,47 0,57 0,91 1,18 0,75 0,93 1,40 1,32 1,07 0,84 0,50 0,71 0,24 0,21 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,31 1,27 1,51 1,38 1,65 1,53 1,69 1,56 1,40 1,54 1,33 1,42 0,11 0,09 

Виробництво автомобілів, 

причепів та напівпричепів 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 1,20 1,93 3,38 4,00 0,54 0,65 1,01 0,88 0,76 0,58 0,38 0,92 -0,28 0,54 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
3,31 4,29 5,58 4,68 1,19 1,06 1,21 1,04 0,98 1,07 1,01 1,15 -2,16 0,14 
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Продовження табл. Е.1 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Виробництво інших 

транспортних засобів 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,47 0,61 0,68 0,85 0,33 0,71 1,14 1,45 1,01 0,61 0,41 0,59 0,12 0,18 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,30 1,36 1,11 1,00 0,73 1,15 1,39 1,71 1,30 1,12 1,11 1,14 -0,16 0,03 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,39 0,46 0,61 0,78 0,58 0,83 1,91 1,72 1,41 1,10 0,71 0,88 0,49 0,17 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,09 1,03 1,00 0,91 1,27 1,37 2,31 2,04 1,83 2,02 1,89 1,93 0,84 0,04 

Оптова та роздрібна 

торгівля 

автотранспортними 

засобами та мотоциклами, 

їх ремонт 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 1,81 2,90 4,39 7,35 2,42 3,96 5,75 6,41 5,37 4,08 2,71 3,42 1,61 0,71 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
4,98 6,43 7,24 8,60 5,33 6,52 6,96 7,55 6,97 7,50 7,22 7,84 2,86 0,62 

Оптова торгівля, крім 

торгівлі автотранспорт- 

ними засобами та 

мотоциклами 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 8,85 12,52 17,22 26,60 13,36 18,55 24,20 25,40 23,83 20,11 12,17 13,01 4,16 0,84 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
24,48 27,79 28,40 31,10 29,40 30,54 29,30 30,01 30,96 36,94 32,43 33,71 9,23 1,28 

Роздрібна торгівля, крім 

торгівлі автотранспорт- 

ними засобами та 

мотоциклами 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,48 0,65 1,11 1,07 0,65 0,96 1,43 2,06 2,24 1,70 1,01 1,89 1,41 0,88 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
1,31 1,45 1,83 1,25 1,43 1,58 1,73 2,43 2,91 3,12 2,69 2,90 1,59 0,21 

Складське господарство та 

допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 0,33 0,37 0,38 1,13 0,84 1,38 1,52 2,66 1,69 1,42 0,91 1,29 0,96 0,38 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
0,92 0,83 0,63 1,32 1,86 2,27 1,84 3,14 2,20 2,61 2,43 2,97 2,05 0,54 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 4,32 2,07 0,76 7,18 8,55 10,06 1,01 5,16 12,79 6,81 3,10 4,51 0,19 1,41 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
11,95 4,60 1,26 8,40 18,83 16,56 1,21 6,09 16,61 12,51 8,26 9,81 -2,14 1,55 

Державне управління 

обсяг імпорту галузі, млрд дол. США 4,65 4,47 4,60 4,58 3,14 4,21 18,37 11,78 0,72 0,51 0,72 0,99 -3,66 0,27 

частка галузі в загальному обсязі 

імпорту, % 
12,86 9,93 7,59 5,35 6,91 6,93 22,24 13,92 0,93 0,94 1,92 2,31 -10,55 0,39 

Середньо- 

галузеве значення 

в обсязі, млрд дол. США 0,63 0,80 1,03 1,50 0,77 1,01 1,35 1,30 1,59 1,36 0,82 1,05 0,42 0,23 

у структурі, % 1,75 1,79 0,53 0,53 1,69 1,64 1,64 1,59 1,60 2,50 2,19 2,54 0,79 0,35 
* Обрано галузі, в яких частка імпорту в загальному обсязі в країні перевищувала 1,0 %. 
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Таблиця Е.2 

Коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів за галузями економіки* в Україні у 2005-2016 рр.  

(складено за [118]) 

Галузі економіки 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2005 

2016 / 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Загалом в Україні 0,95 0,85 0,81 0,78 0,87 0,85 0,83 0,81 0,82 0,99 1,02 0,93 0,22 0,20 

Виробництво тютюнових виробів 0,16 0,21 0,25 0,29 0,32 0,33 0,32 0,39 0,45 0,59 0,68 0,64 0,28 0,27 

Видавнича та поліграфічна 

діяльність, тиражування записаних 

носіїв інформації  

0,30 0,29 0,25 0,34 0,37 0,48 0,47 0,47 0,49 0,63 0,70 0,68 0,07 0,07 

Виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення та ядерних 

матеріалів  

3,13 3,61 2,87 2,24 1,74 2,19 1,72 0,61 0,42 0,55 0,69 0,68 0,12 0,11 

Виробництво гумових та 

пластмасових виробів  
0,49 0,46 0,55 0,51 0,71 0,56 0,53 0,48 0,47 0,61 0,77 0,78 0,30 0,29 

Виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції  
1,13 0,82 0,70 0,78 0,60 0,65 0,75 0,72 0,72 0,83 0,88 0,87 0,20 0,19 

Виробництво автомобілів, причепів 

та напівпричепів  
0,26 0,32 0,29 0,27 0,76 0,86 0,68 0,70 0,77 0,80 0,89 0,86 0,60 -0,03 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу, пари та гарячої 

води  

0,44 0,24 0,23 0,16 0,06 0,09 0,19 0,37 0,24 0,33 0,42 0,43 -0,01 0,01 

Торгівля автомобілями та 

мотоциклами, їх технічне 

обслуговування та ремонт  

0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,02 0,01 

Роздрібна торгівля; ремонт 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку  

0,29 0,27 0,18 0,27 0,27 0,24 0,17 0,13 0,16 0,21 0,24 0,26 -0,03 0,02 

Діяльність авіаційного транспорту  0,46 0,23 0,70 0,33 0,26 0,09 0,04 1,73 0,07 0,11 0,12 0,14 -0,32 0,02 
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Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 

0,24 0,38 0,44 0,41 0,77 0,55 0,78 0,39 0,69 0,72 0,81 0,79 0,55 -0,02 

Діяльність пошти та зв’язку  0,01 0,01 0,02 0,09 0,30 0,06 0,06 0,10 0,06 0,10 0,18 0,19 0,18 0,01 

Грошове та фінансове 

посередництво  
0,04 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,05 0,09 0,10 0,06 0,01 

Операції з нерухомим майном  0,69 0,48 0,24 0,13 0,21 0,21 0,23 0,49 0,69 0,78 0,91 0,88 0,19 -0,03 

Оренда машин та устаткування; 

прокат побутових виробів і 

предметів особистого вжитку  

0,06 0,10 0,32 0,28 0,38 0,65 0,48 0,12 0,25 0,29 0,34 0,32 0,26 -0,02 

Діяльність пошти та зв’язку 0,09 0,12 0,08 0,08 0,19 0,18 0,17 0,10 0,06 0,09 0,11 0,12 0,03 0,01 

Дослідження і розробки  1,36 1,42 1,23 1,06 0,83 0,62 0,54 0,40 0,56 0,68 0,77 0,74 -0,62 -0,03 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
0,11 0,07 0,53 0,07 0,03 0,02 0,28 0,07 0,36 0,48 0,55 0,53 0,42 -0,02 

Державне управління  0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,11 0,19 0,22 0,20 0,22 0,20 

Освіта  0,54 0,66 0,54 0,83 0,81 1,16 0,86 0,21 0,22 0,25 0,28 0,27 0,28 0,27 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги  
0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

Санітарні послуги, прибирання 

сміття та знищення відходів  
0,92 0,10 0,18 0,09 0,20 0,07 0,13 0,01 0,02 0,09 0,12 0,11 0,12 0,11 

Діяльність громадських організацій  0,04 0,07 0,08 0,12 0,05 0,02 0,04 0,22 0,23 0,25 0,30 0,29 0,30 0,29 

Діяльність у сфері культури та 

спорту, відпочинку та розваг  
0,62 0,51 0,04 0,17 0,17 0,11 0,25 0,07 0,08 0,18 0,20 0,19 0,20 0,19 

* Обрано галузі, коефіцієнт покриття яких нижчий від загальнодержавного значення показника 
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Таблиця Е.3 

Обсяги експорту товарів і послуг за видами економічної діяльності України у 2005-2011 рр., млн грн  
(складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство,  лісове господарство 9453 10493 9344 30169 41239 33590 47180 

Рибальство, рибництво 29 25 16 6 193 151 136 

Добувна промисловість 10990 8193 9743 18018 17140 29679 44585 

Переробна промисловість 166906 185636 242570 316259 272479 375131 487724 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 981 1565 2183 2758 2155 1964 3903 

Будівництво 589 955 732 1172 1862 1857 2033 

Торгівля; ремонт  автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
69 210 606 887 617 428 462 

Діяльність готелів та ресторанів 5590 6610 7564 9503 9237 10006 11401 

Діяльність транспорту та зв’язку 27933 32795 38069 48605 59064 73473 84797 

Фінансова діяльність 483 946 2303 3203 3510 4346 3197 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 
2408 3651 7182 10695 12829 15036 18639 

Державне управління 183 154 105 135 161 180 156 

Освіта 556 944 249 301 204 416 335 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 71 188 507 627 515 680 652 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 
1011 1342 2032 2521 2359 2428 2753 
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Таблиця Е.4 

Обсяги експорту товарів і послуг за видами економічної діяльності України у 2012-2016 рр., млн грн 

 (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  77343 75524 110795 185799 208977 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 39608 45354 57142 61155 60300 

Переробна промисловість 432171 384255 451705 567085 606112 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6117 5871 6885 7720 5664 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 745 807 844 1124 1273 

Будівництво 2429 2198 2490 6216 4644 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 652 
706 785 1039 1126 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 75887 74314 76133 118467 171196 

Тимчасове розміщування й організація харчування 12042 13538 4717 3924 4753 

Інформація та телекомунікації 17320 21086 30399 53779 66428 

Фінансова та страхова діяльність  2837 3547 2971 4715 3055 

Операції з нерухомим майном 2441 2527 820 680 1267 

Професійна, наукова та технічна діяльність 12501 13863 15812 21685 22412 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2205 2481 4278 5572 6400 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 223 251 406 926 967 

Освіта 996 143 95 120 140 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 582 581 301 382 458 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2561 2677 1431 1831 2149 

Надання інших видів послуг 2701 3457 3120 3709 3990 
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Таблиця Е.5 

Обсяги імпорту товарів і послуг за видами економічної діяльності України у 2005-2011 рр., млн грн  
(складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 3821 4410 5449 8928 11404 13935 16242 

Рибальство, рибництво 1090 1304 1517 2143 2777 3512 3244 

Добувна промисловість 52840 53890 69225 96652 99333 135009 188842 

Переробна промисловість 135102 173513 238779 339807 249994 344426 493349 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води … … 45 486 62 76 80 

Будівництво 639 636 515 371 612 1151 1243 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
197 … 838 1380 653 880 1004 

Діяльність готелів та ресторанів 5483 5141 5673 6533 8154 9343 11165 

Діяльність транспорту та зв’язку 14312 20040 24365 40360 34830 40286 39070 

Фінансова діяльність 2198 3002 5620 8939 11508 9776 8856 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 
3992 3924 8070 11245 14574 16488 18540 

Державне управління 1486 1405 1650 824 1534 1860 2305 

Освіта 926 736 43 45 49 45 65 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 245 147 192 220 273 364 381 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 
1224 1052 2392 2655 3103 3793 4515 
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Таблиця Е.6 

Обсяги імпорту товарів і послуг за видами економічної діяльності України у 2012-2015 рр., млн грн  
(складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  24456 27180 31974 34760 45623 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 159373 131863 113870 170361 130873 

Переробна промисловість 524044 511309 562760 696107 938308 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 562 591 712 15256 1259 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 461 525 598 836 1056 

Будівництво 2757 1758 649 367 1131 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 
1330 1528 1738 2385 3073 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 38449 39285 44327 50403 84447 

Тимчасове розміщування й організація харчування 11981 14432 13856 14732 21248 

Інформація та телекомунікації 13342 18301 16228 30200 27543 

Фінансова та страхова діяльність  9246 9946 11350 22507 19304 

Операції з нерухомим майном 1652 1863 2410 1511 10131 

Професійна, наукова та технічна діяльність 8307 9156 8883 12071 15509 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1626 1776 6164 9703 12562 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 2131 2105 3774 10453 13913 

Освіта 988 128 238 170 236 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 575 594 841 1152 1519 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3329 4076 4585 6446 8294 

Надання інших видів послуг 1495 1727 1807 4018 5086 
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Таблиця Е.7 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності України у 2005-2011 рр., млн грн (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 41829 42133 48665 67348 67911 85341 114894 

Рибальство, рибництво 249 282 379 400 505 493 547 

Добувна промисловість 20826 25396 36528 62072 46348 71585 96938 

Переробна промисловість 121903 157487 201161 245375 221545 247942 294824 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 18828 24022 28970 35559 39208 42032 53963 

Будівництво 17203 23672 36266 37434 25002 36482 42116 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
56947 69829 96343 132580 131202 166206 205803 

Діяльність готелів та ресторанів 3168 6365 7758 11476 9656 11928 13966 

Діяльність транспорту та зв’язку 51514 60820 75353 95614 105116 118352 142930 

Фінансова діяльність 19818 25425 42460 69170 67542 71193 65302 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 
32034 39324 64826 87817 98168 103502 123511 

Державне управління 20663 26215 33515 45020 46931 52254 56853 

Освіта 21133 26843 33532 45071 51004 57617 64332 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14271 18134 22964 29896 35415 42924 47045 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 
8468 11215 14109 19762 18641 20532 24704 
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Таблиця Е.8 

Валова додана вартість за видами економічної діяльності України у 2012-2016 рр., млн грн (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  113245 136368 165934 239806 279701 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 82528 88602 86014 95141 131650 

Переробна промисловість 178442 290024 327651 236692 291471 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 45566 52159 53048 53385 73809 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7029 8497 8878 7924 8502 

Будівництво 40500 45200 43321 38928 47457 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 210232 
225834 237409 273989 318075 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 103869 115308 106273 134978 156745 

Тимчасове розміщування й організація харчування 11459 13544 11745 11946 15551 

Інформація та телекомунікації 44187 54887 58335 72596 89268 

Фінансова та страхова діяльність  62336 70988 75149 67512 65445 

Операції з нерухомим майном 86973 110938 113004 123021 145984 

Професійна, наукова та технічна діяльність 43020 50360 48537 55789 68460 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 16870 20668 19953 21624 29584 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 64323 73194 78743 95085 123065 

Освіта 75161 83462 77776 82778 88996 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 53217 53260 47201 51480 58858 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10296 14703 13808 12357 13554 

Надання інших видів послуг 12904 14661 14136 14356 17053 
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Таблиця Е.9 

Валовий внутрішній випуск за видами економічної діяльності України у 2005-2011 рр., млн грн (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 41829 42133 48665 67348 67911 85341 114894 

Рибальство, рибництво 249 282 379 400 505 493 547 

Добувна промисловість 20826 25396 36528 62072 46348 71585 96938 

Переробна промисловість 121903 157487 201161 245375 221545 247942 294824 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 18828 24022 28970 35559 39208 42032 53963 

Будівництво 17203 23672 36266 37434 25002 36482 42116 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
56947 69829 96343 132580 131202 166206 205803 

Діяльність готелів та ресторанів 3168 6365 7758 11476 9656 11928 13966 

Діяльність транспорту та зв’язку 51514 60820 75353 95614 105116 118352 142930 

Фінансова діяльність 19818 25425 42460 69170 67542 71193 65302 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 
32034 39324 64826 87817 98168 103502 123511 

Державне управління 20663 26215 33515 45020 46931 52254 56853 

Освіта 21133 26843 33532 45071 51004 57617 64332 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14271 18134 22964 29896 35415 42924 47045 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 
8468 11215 14109 19762 18641 20532 24704 
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Таблиця Е.10 

Валовий внутрішній випуск за видами економічної діяльності України у 2012-2016 рр., млн грн (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  113245 136368 165934 249012 279701 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 82528 88602 86014 111220 131650 

Переробна промисловість 178442 290024 327651 438702 291471 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 45566 52159 53048 61568 73809 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7029 8497 8878 8993 8502 

Будівництво 40500 45200 43321 47237 47457 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 210232 
225834 237409 277097 318075 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 103869 115308 106273 145721 156745 

Тимчасове розміщування й організація харчування 11459 13544 11745 14191 15551 

Інформація та телекомунікації 44187 54887 58335 79669 89268 

Фінансова та страхова діяльність  62336 70988 75149 70735 65445 

Операції з нерухомим майном 86973 110938 113004 141511 145984 

Професійна, наукова та технічна діяльність 43020 50360 48537 57985 68460 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 16870 20668 19953 23716 29584 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 64323 73194 78743 95085 123065 

Освіта 75161 83462 77776 85442 88996 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 53217 53260 47201 52925 58858 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10296 14703 13808 13115 13554 

Надання інших видів послуг 12904 14661 14136 14620 17053 
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Таблиця Е.11 

Частки імпорту у внутрішньому споживанні України за видами 

економічної діяльності у 2005-2011 рр., % (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
10,6 12,2 12,2 19,4 30,0 21,2 19,3 

Рибальство, рибництво 83,2 83,5 80,7 84,5 89,9 91,1 88,8 

Добувна промисловість 84,3 75,8 72,1 68,7 77,3 76,3 78,3 

Переробна промисловість 149,9 119,4 121,0 126,4 125,6 158,5 164,2 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
… … 0,2 1,5 0,2 0,2 0,2 

Будівництво 3,7 2,7 1,4 1,0 2,6 3,2 3,0 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

0,3 … 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 

Діяльність готелів та ресторанів 179,1 105,0 96,7 76,8 95,1 82,9 81,3 

Діяльність транспорту та зв’язку 37,8 41,7 39,5 46,2 43,1 47,3 40,2 

Фінансова діяльність 10,2 10,9 12,3 11,9 15,2 12,8 12,5 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 

11,9 9,9 12,3 12,7 14,6 15,7 15,0 

Державне управління 6,8 5,1 4,7 1,8 3,2 3,4 3,9 

Освіта 4,3 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
1,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 

14,1 9,6 16,5 13,3 16,0 17,3 17,1 
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Таблиця Е.12 

Частки імпорту у внутрішньому споживанні України за видами 

економічної діяльності у 2012-2016 рр., % (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  40,5 30,9 36,7 39,2 39,2 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 78,8 75,3 79,8 83,4 64,7 

Переробна промисловість 193,9 122,6 128,3 190,3 150,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
1,4 1,3 1,5 25,0 1,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
6,8 6,4 6,9 10,9 12,7 

Будівництво 6,8 3,9 1,6 1,1 2,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
57,9 48,9 59,5 75,3 120,6 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
105,1 100,0 66,3 64,7 66,3 

Інформація та телекомунікації 33,2 35,1 36,7 61,6 54,7 

Фінансова та страхова діяльність  13,4 12,9 13,6 26,4 23,6 

Операції з нерухомим майном 1,9 1,7 2,1 1,2 6,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність 21,4 20,1 21,3 26,1 25,2 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
10,0 8,9 28,2 37,7 35,1 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 
3,2 2,8 4,6 10,0 10,2 

Освіта 1,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
1,1 1,1 1,8 2,2 2,5 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 30,1 25,3 27,0 38,0 42,1 

Надання інших видів послуг 12,8 13,4 14,1 27,4 28,0 
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Таблиця Е.13 

Коефіцієнти покриття експортом імпорту за видами економічної 

діяльності в Україні у 2005-2011 рр. (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
2,47 2,38 1,71 3,38 3,62 2,41 2,90 

Рибальство, рибництво 0,03 0,02 0,01 0,00 0,07 0,04 0,04 

Добувна промисловість 0,21 0,15 0,14 0,19 0,17 0,22 0,24 

Переробна промисловість 1,24 1,07 1,02 0,93 1,09 1,09 0,99 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
… … 48,51 5,67 34,76 25,84 48,79 

Будівництво 0,92 1,50 1,42 3,16 3,04 1,61 1,64 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

0,35 … 0,72 0,64 0,94 0,49 0,46 

Діяльність готелів та ресторанів 1,02 1,29 1,33 1,45 1,13 1,07 1,02 

Діяльність транспорту та зв’язку 1,95 1,64 1,56 1,20 1,70 1,82 2,17 

Фінансова діяльність 0,22 0,32 0,41 0,36 0,31 0,44 0,36 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 

0,60 0,93 0,89 0,95 0,88 0,91 1,01 

Державне управління 0,12 0,11 0,06 0,16 0,10 0,10 0,07 

Освіта 0,60 1,28 5,79 6,69 4,16 9,24 5,15 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
0,29 1,28 2,64 2,85 1,89 1,87 1,71 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 

0,83 1,28 0,85 0,95 0,76 0,64 0,61 
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Таблиця Е.14 

Коефіцієнти покриття експортом імпорту за видами економічної 

діяльності в Україні у 2012-2016 рр. (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  3,16 2,78 3,47 5,35 4,58 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 0,25 0,34 0,50 0,36 0,46 

Переробна промисловість 0,82 0,75 0,80 0,81 0,65 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
10,88 9,93 9,67 0,51 4,50 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
1,62 1,54 1,41 1,34 1,21 

Будівництво 0,88 1,25 3,84 16,94 4,11 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
0,49 0,46 0,45 0,44 0,37 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
1,97 1,89 1,72 2,35 2,03 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
1,01 0,94 0,34 0,27 0,22 

Інформація та телекомунікації 1,30 1,15 1,87 1,78 2,41 

Фінансова та страхова діяльність  0,31 0,36 0,26 0,21 0,16 

Операції з нерухомим майном 1,48 1,36 0,34 0,45 0,13 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1,50 1,51 1,78 1,80 1,45 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
1,36 1,40 0,69 0,57 0,51 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 
0,10 0,12 0,11 0,09 0,07 

Освіта 1,01 1,12 0,40 0,71 0,59 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
1,01 0,98 0,36 0,33 0,30 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,77 0,66 0,31 0,28 0,26 

Надання інших видів послуг 1,81 2,00 1,73 0,92 0,78 
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Таблиця Е.15 

Імпортна квота за видами економічної діяльності в Україні  

у 2005-2011 рр., % (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
9,1 10,5 11,2 13,3 16,8 16,3 14,1 

Рибальство, рибництво 437,8 462,4 400,3 535,8 549,9 712,4 593,1 

Добувна промисловість 253,7 212,2 189,5 155,7 214,3 188,6 194,8 

Переробна промисловість 110,8 110,2 118,7 138,5 112,8 138,9 167,3 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
… … 0,2 1,4 0,2 0,2 0,1 

Будівництво 3,7 2,7 1,4 1,0 2,4 3,2 3,0 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

0,3 … 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 

Діяльність готелів та ресторанів 173,1 80,8 73,1 56,9 84,4 78,3 79,9 

Діяльність транспорту та зв’язку 27,8 32,9 32,3 42,2 33,1 34,0 27,3 

Фінансова діяльність 11,1 11,8 13,2 12,9 17,0 13,7 13,6 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 

12,5 10,0 12,4 12,8 14,8 15,9 15,0 

Державне управління 7,2 5,4 4,9 1,8 3,3 3,6 4,1 

Освіта 4,4 2,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
1,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 

14,5 9,4 17,0 13,4 16,6 18,5 18,3 
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Таблиця Е.16 

Імпортна квота за видами економічної діяльності в Україні  

у 2012-2016 рр., % (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  21,6 19,9 19,3 14,0 16,3 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 193,1 148,8 132,4 153,2 99,4 

Переробна промисловість 293,7 176,3 171,8 158,7 321,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
1,2 1,1 1,3 24,8 1,7 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
6,6 6,2 6,7 9,3 12,4 

Будівництво 6,8 3,9 1,5 0,8 2,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
37,0 34,1 41,7 34,6 53,9 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
104,6 106,6 118,0 103,8 136,6 

Інформація та телекомунікації 30,2 33,3 27,8 37,9 30,9 

Фінансова та страхова діяльність  14,8 14,0 15,1 31,8 29,5 

Операції з нерухомим майном 1,9 1,7 2,1 1,1 6,9 

Професійна, наукова та технічна діяльність 19,3 18,2 18,3 20,8 22,7 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
9,6 8,6 30,9 40,9 42,5 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 
3,3 2,9 4,8 11,0 11,3 

Освіта 1,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
1,1 1,1 1,8 2,2 2,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 32,3 27,7 33,2 49,1 61,2 

Надання інших видів послуг 11,6 11,8 12,8 27,5 29,8 
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Таблиця Е.17 

Коефіцієнт випередження ВВП над імпортом за видами економічної 

діяльності в Україні у 2005-2011 рр. (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 
0,95 0,87 0,94 0,85 0,79 1,03 1,16 

Рибальство, рибництво 0,99 0,95 1,16 0,75 0,97 0,77 1,20 

Добувна промисловість 1,21 1,20 1,12 1,22 0,73 1,14 0,97 

Переробна промисловість 1,11 1,01 0,93 0,86 1,23 0,81 0,83 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
… … … 0,11 8,64 0,88 1,22 

Будівництво 1,42 1,38 1,89 1,43 0,41 0,78 1,07 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

… … … 0,84 2,09 0,94 1,09 

Діяльність готелів та ресторанів 2,01 2,14 1,11 1,29 0,67 1,08 0,98 

Діяльність транспорту та зв’язку 0,95 0,84 1,02 0,77 1,27 0,97 1,25 

Фінансова діяльність 0,98 0,94 0,89 1,02 0,76 1,24 1,01 

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 

1,29 1,25 0,80 0,97 0,86 0,93 1,06 

Державне управління 1,33 1,34 1,09 2,69 0,56 0,92 0,88 

Освіта 1,51 1,60 21,38 1,28 1,04 1,23 0,77 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
2,10 2,12 0,97 1,14 0,96 0,91 1,05 

Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 

1,49 1,54 0,55 1,26 0,81 0,90 1,01 
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Таблиця Е.18 

Коефіцієнти випередження ВВП над імпортом за видами економічної 

діяльності в Україні у 2012-2016 рр. (складено за [118]) 

Види економічної діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське, лісове та рибне господарство  1,08 1,08 1,03 1,38 0,86 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1,21 1,30 1,12 0,86 1,54 

Переробна промисловість 1,65 1,67 1,03 1,08 0,49 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
1,09 1,09 0,84 0,05 14,53 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
1,08 1,06 0,92 0,73 0,75 

Будівництво 1,67 1,75 2,60 1,93 0,33 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
0,96 0,94 0,92 0,85 0,89 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
1,06 1,09 0,82 1,21 0,64 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
0,97 0,98 0,90 1,14 0,76 

Інформація та телекомунікації 0,91 0,91 1,20 0,73 1,23 

Фінансова та страхова діяльність  1,02 1,06 0,93 0,48 1,08 

Операції з нерухомим майном 1,10 1,13 0,79 2,00 0,15 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1,08 1,06 0,99 0,88 0,92 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
1,12 1,12 0,28 0,76 0,96 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 
1,16 1,15 0,60 0,44 0,97 

Освіта 1,02 8,57 0,50 1,54 0,75 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
0,97 0,97 0,63 0,82 0,84 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,18 1,17 0,84 0,68 0,80 

Надання інших видів послуг 0,99 0,98 0,92 0,47 0,92 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Рейтингові позиції України за складовими індексу глобальної 

конкурентоспроможності України у 2014-2016 рр. (складено за [547]) 

Складові 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2014 

(144 

країни) 

2015 

(140 

країн) 

2016 

(138 

країн) 

2016 / 

2014 

2016 / 

2015 

1 2 3 4 5 6 

Індекс глобальної конкурентоспроможності  76 79 85 9 6 

Основні вимоги 87 101 102 15 1 

Інституції 130 130 129 -1 -1 

  Державні установи 131 130 132 1 2 

    - право власності 135 131 130 -5 -1 

    - етика і корупція 120 107 109 -11 2 

    - зловживанням впливом 131 125 127 -4 2 

    - марнотратство державних витрат 138 134 129 -9 -5 

    - безпека 124 132 123 -1 -9 

  Приватні установи 120 110 123 3 13 

    - корпоративна етика 98 76 106 8 30 

    - підзвітність 127 130 130 3 - 

Інфраструктура 68 69 75 7 6 

  Транспортна інфраструктура 88 91 91 3 - 

    - якість усієї інфраструктури 75 82 88 13 6 

    - якість автомобільних доріг 139 132 134 -5 2 

    - якість залізничної інфраструктури 25 28 34 9 6 

    - якість портової інфраструктури 107 108 96 -11 -12 

    - якість інфраструктури повітряного транспорту 99 97 103 4 6 

Електрика і телефонна інфраструктура 51 54 62 11 8 

    - якість постачання електроенергії 69 75 86 17 11 

    - кількість абонентів мобільного зв’язку, на 100 

жителів 
33 32 26 -7 -6 

    - кількість абонентів фіксованого зв’язку, на 100 

жителів 
45 44 47 2 3 

Макроекономічне середовище 105 134 128 23 -6 

Баланс державного бюджету, % до ВВП 99 104 25 -74 -79 

Валові національні заощадження, % до ВВП 134 124 99 -35 -25 

Інфляція, зміна за рік у % 75 134 136 61 2 

Державний борг, % до ВВП 66 110 113 47 3 

Охорона здоров’я та початкова освіта 43 45 54 11 9 

Охорона здоров’я 82 82 83 1 1 

   - рівень захворюваності на туберкульоз, на 100 тис. 

жителів 
90 88 91 1 3 

   - поширеність ВІЛ, % дорослого населення 106 104 111 5 7 

   - дитяча смертність, на 1 тис. новонароджених 54 53 51 -3 -2 

   - очікувана тривалість життя 88 87 92 4 5 

Початкова освіта 32 34 50 18 16 

   - якість початкової освіти 40 45 51 11 6 

   - зарахування до початкової освіти 31 33 57 26 24 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 3 4 5 6 

Підсилювачі продуктивності 67 65 74 7 9 

Вища освіта і професійна підготовка 40 34 33 -7 -1 

Частка освіти 14 14 11 -3 -3 

   - зарахування до закладів середньої освіти 41 39 53 12 14 

   - зарахування до закладів вищої освіти 13 14 11 -2 -3 

Якість освіти 65 46 46 -19 0 

   - якість освітньої системи 72 54 56 -16 2 

   - якість математичної та природничої освіти 30 38 27 -3 -11 

   - якість шкіл менеджменту 88 87 93 5 6 

   - доступ до Інтернету в школах 67 44 35 -32 -9 

Навчання за місцем роботи 88 74 85 -3 11 

   - доступність спеціалізованих науково-дослідних і 
навчальних закладів 

84 78 77 -7 -1 

   - ступінь підготовки персоналу 92 74 94 2 20 

Ефективність ринку товарів 112 106 108 -4 2 

Конкуренція 125 122 118 -7 -4 

Якість умов попиту 70 68 83 13 15 

Ефективність ринку праці 80 56 73 -7 17 

Гнучкість 89 66 73 -16 7 

   - гнучкість визначення заробітної плати 77 71 81 4 10 

   - вплив оподаткування на стимули роботи 135 121 124 -11 3 

Використання талантів 70 58 69 -1 11 

   - здатність країни утримувати таланти 132 114 127 -5 13 

   - здатність країни залучати таланти 130 97 93 -37 -4 

Розвиток фінансового ринку 107 121 130 23 9 

Ефективність 109 113 124 15 11 

   - доступність фінансових послуг 123 123 116 -7 -7 

   - фінансування через місцевий ринок капіталу 108 118 127 19 9 

   - простота доступу до кредитів 87 87 112 25 25 

   - наявність венчурного капіталу 97 102 123 26 21 

Надійність і довіра 100 120 128 28 8 

   - міцність банків 138 140 138 - -2 

   - регулювання фондових бірж 127 135 137 10 2 

Технологічна готовність 85 86 85 - -1 

Технологічні запозичення 114 103 97 -17 -6 

   - наявність новітніх технологій 113 96 93 -20 -3 

   - освоєння технологій на рівні фірм 100 100 74 -26 -26 

   - прямі зовнішні інвестиції та передача технологій 127 117 115 -12 -2 

Використання інформаційно-телекомунікаційних 
технологій 

69 80 78 9 -2 

- Інтернет-користувачі, % населення 82 80 80 -2 - 

- абоненти фіксованого широкосмугового Інтернету, 
на 100 жителів 

68 72 64 -4 -8 

- пропускна здатність Інтернету, кб. с. на 1 
користувача 

50 64 68 18 4 

- активні абоненти мобільного широкосмугового 
зв’язку, на 100 жителів 

107 121 130 23 9 

Розмір ринку 38 45 47 9 2 

Розмір внутрішнього ринку 37 46 48 11 2 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 3 4 5 6 

      

Розмір іноземного ринку 38 39 38 - -1 

Інновації та фактори вдосконалення 92 72 73 -19 1 

Відповідність бізнесу сучасним вимогам 99 91 98 -1 7 

Чисельність місцевих постачальників 80 61 62 -18 1 

Якість місцевого постачальника 83 80 79 -4 -1 

Стан розвитку кластерів 128 124 125 -3 1 

Ширина ланцюга створення вартості 79 70 97 18 27 

Управління міжнародним розповсюдженням 82 86 91 9 5 

Модернізація виробничого процесу 95 68 71 -24 3 

Межі маркетингу 79 81 80 1 -1 

Інновації 81 54 52 -29 -2 

Здатність до інновацій 82 52 49 -33 -3 

Якість науково-дослідних інститутів 67 43 50 -17 7 

Витрати компаній на дослідження і розробки 66 54 68 2 14 

Співпраця університетів та промисловості у 

дослідженнях та розробці 
74 74 57 -17 -17 

Наявність вчених та інженерів 123 98 82 -41 -16 
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Рис. Ж.1. Позиції України та сусідніх країн за показниками міжнародних 

рейтингових агенцій на початку 2017 р. (складено за [541; 546; 547]) 
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Додаток З 

 

Таблиця З.1 

Вихідні дані для ідентифікації позицій регіонів України* за інтегральним 

показником імпортозалежності у 2016 р. (складено автором) 

Регіони 
Інтегральні показники 

імпортозалежності 

Граничні значення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності 

Значення середньо-

квадратичних 

відхилень 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності 

Вінницька 0,4715 

Максимальне 

значення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності 

(0,7701) 

Середньоквадратичне 

відхилення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності із 

низькими 

(незначними) 

значеннями (0,0557) 

Волинська 0,5468 

Дніпропетровська 0,6191 

Донецька 0,6579 

Житомирська 0,4899 

Закарпатська 0,7701 

Запорізька 0,5534 

Івано-Франківська 0,5278 

Київська 0,6623 

Мінімальне 

значення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності 

(0,3099) 

Кіровоградська 0,3099 

Луганська 0,6112 

Львівська 0,5699 

Миколаївська 0,6108 

Середньоквадратичне 

відхилення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності із 

високими 

(незначними) 

значеннями (0,0645) 

Одеська 0,5629 

Полтавська  0,4825 

Рівненська 0,4962 

Сумська 0,5361 

Середне значення 

інтегрального 

показника 

імпортозалежності 

(0,5446) 

Тернопільська  0,5269 

Харківська  0,5591 

Херсонська 0,4608 

Хмельницька 0,5309 

Черкаська 0,4187 

Чернівецька 0,4696 

Чернігівська 0,5508 

м. Київ 0,6209 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
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Рис. З.1 Результати рейтингування регіонів України за інтегральним 

показником імпортозалежності у 2016 р. (складено автором) 
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Таблиця З.2 

Частки наявного доходу населення у ВРП за регіонами України 

у 2010-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Україна 78,3 76,0 78,8 79,8 72,6 67,0 66,3 -12,0 -0,7 

АР Крим 89,1 98,1 77,5 92,1 - - - - - 

Вінницька 111,8 107,4 107,3 103,1 86,0 76,8 74,9 -36,9 -1,9 

Волинська 102,8 98,0 97,7 99,9 86,7 80,5 87,5 -15,3 7,0 

Дніпропетровська 59,8 57,8 64,4 65,4 59,6 58,2 58,8 -1,0 0,6 

Донецька 73,5 68,3 75,4 82,1 94,5 77,5 64,8 -8,7 -12,7 

Житомирська 107,9 108,9 108,9 106,7 93,3 88,0 85,6 -22,3 -2,4 

Закарпатська 103,4 103,8 100,6 105,2 90,5 93,3 104,4 1,0 11,1 

Запорізька 85,5 85,9 88,4 93,0 81,0 69,9 72,8 -12,7 2,9 

Івано-Франківська 101,3 91,5 86,2 87,4 74,8 77,2 85,2 -16,1 8,0 

Київська 74,7 65,4 65,6 68,5 61,8 55,0 54,1 -20,6 -0,9 

Кіровоградська 99,3 90,6 93,1 84,9 75,1 67,9 69,0 -30,3 1,1 

Луганська 90,2 83,3 92,6 104,4 140,6 139,1 96,8 6,6 -42,3 

Львівська 101,0 93,7 90,2 92,8 82,1 77,1 77,9 -23,1 0,8 

Миколаївська 83,8 85,6 92,1 87,3 77,3 69,3 69,8 -14,0 0,5 

Одеська 72,2 74,3 82,1 87,8 77,5 75,7 78,0 5,8 2,3 

Полтавська 60,7 59,3 62,5 63,5 54,5 47,8 46,8 -13,9 -1,0 

Рівненська 106,1 103,5 105,3 111,4 88,0 85,8 92,2 -13,9 6,4 

Сумська 107,4 99,0 104,0 100,2 88,8 80,1 86,4 -21,0 6,3 

Тернопільська 118,0 108,6 111,5 112,9 91,0 93,1 96,4 -21,6 3,3 

Харківська 78,1 77,9 83,0 83,8 74,4 68,2 66,8 -11,3 -1,4 

Херсонська 103,7 103,9 111,3 112,5 95,4 87,5 90,1 -13,6 2,6 

Хмельницька 116,0 108,6 108,4 113,0 92,0 89,5 90,8 -25,2 1,3 

Черкаська 91,0 86,6 84,4 82,7 71,0 65,5 67,3 -23,7 1,8 

Чернівецька 123,4 120,9 124,6 128,3 111,6 115,5 121,4 -2,0 5,9 

Чернігівська 107,9 100,6 103,1 104,4 87,0 78,6 79,6 -28,3 1,0 

м. Київ 52,6 53,4 54,1 51,0 50,5 48,9 48,1 -4,5 -0,8 

м. Севастополь 53,8 60,7 55,3 54,1 - - - - - 
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Таблиця З.3 

Частки дефіциту (профіциту) місцевого бюджету у ВРП за регіонами 

України у 2010-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Україна -5,9 -1,8 -3,8 -4,4 -4,9 -2,3 -2,1 3,8 0,2 

АР Крим 0,1 -0,1 0,2 0,3 - - - - - 

Вінницька 0,8 0,9 1,0 -0,3 0,1 0,1 0,1 -0,7 0,0 

Волинська -0,6 -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,0 

Дніпропетровська 2,4 1,8 1,5 2,2 1,5 2,1 2,0 -0,4 -0,1 

Донецька 2,3 1,3 2,9 1,9 -0,3 -0,8 -0,5 -2,8 0,3 

Житомирська -0,3 -0,1 -0,1 0,9 -0,2 0,2 0,1 0,4 -0,1 

Закарпатська -0,1 1,1 1,5 -0,1 0,1 0,9 0,4 0,5 -0,5 

Запорізька 1,9 0,9 -0,5 1,1 0,3 1,0 0,7 -1,2 -0,3 

Івано-Франківська -0,5 -0,3 0,1 0,1 0,2 -0,3 0,1 0,6 0,4 

Київська 0,9 0,8 1,2 1,5 0,9 2,1 1,4 0,5 -0,7 

Кіровоградська -0,2 0,9 1,0 0,8 -0,1 -0,2 0,1 0,3 0,3 

Луганська 1,1 1,0 2,8 0,9 -0,7 -0,8 -0,3 -1,4 0,5 

Львівська 0,2 -0,2 0,4 0,2 0,7 1,0 0,5 0,3 -0,5 

Миколаївська -0,2 -0,4 0,3 0,6 -0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,1 

Одеська 0,4 1,1 2,2 0,4 -0,8 0,4 0,2 -0,2 -0,2 

Полтавська 0,3 -0,2 0,8 -0,1 0,7 1,9 1,1 0,8 -0,8 

Рівненська -0,5 0,4 -0,1 0,1 -0,4 -0,3 -0,1 0,4 0,2 

Сумська 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4 1,2 0,8 0,5 -0,4 

Тернопільська -0,3 0,1 -0,3 0,2 -0,3 -0,4 0,2 0,5 0,6 

Харківська 0,8 0,9 1,1 0,6 0,9 1,9 1,2 0,4 -0,7 

Херсонська -0,4 0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,1 0,1 0,5 0,0 

Хмельницька -0,3 0,1 0,3 -0,5 -0,7 0,2 0,1 0,4 -0,1 

Черкаська -0,3 0,3 -0,2 0,2 -0,5 0,9 0,4 0,7 -0,5 

Чернівецька -0,5 0,1 0,3 -0,1 -0,3 0,5 0,3 0,8 -0,2 

Чернігівська -0,4 0,9 1,6 0,7 -0,1 -0,3 0,1 0,5 0,4 

м. Київ 0,2 0,7 2,6 1,3 1,1 5,2 4,2 4,0 -1,0 

м. Севастополь 0,1 -0,1 0,1 0,2 - - - - - 
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Таблиця З.4 

Продуктивність праці зайнятого населення за регіонами України  

у 2010-2016 рр., тис. грн/особу (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Україна 53,4 64,1 71,7 74,6 87,8 120,9 146,6 93,2 25,7 

АР Крим 41,2 39,7 42,8 51,1 - - - - - 

Вінницька 34,0 41,6 47,1 51,4 66,5 88,7 112,9 78,9 24,2 

Волинська 33,3 40,1 45,2 46,3 58,9 79,8 93,5 60,2 13,7 

Дніпропетровська 75,3 91,4 96,8 99,9 119,9 145,4 171,5 96,2 26,1 

Донецька 65,0 80,7 86,0 83,8 68,5 152,1 183,7 118,7 31,6 

Житомирська 33,5 39,6 45,2 46,5 57,9 75,8 94,4 60,9 18,6 

Закарпатська 28,8 34,5 40,3 39,5 46,3 55,8 64,1 35,3 8,3 

Запорізька 51,8 59,9 66,8 66,1 85,3 119,5 142,0 90,2 22,5 

Івано-Франківська 38,6 50,5 58,9 59,0 68,7 82,1 92,3 53,7 10,2 

Київська 59,3 78,4 92,0 90,9 109,8 140,6 174,7 115,4 34,1 

Кіровоградська 36,5 46,3 50,9 58,3 73,5 99,4 122,5 86 23,1 

Луганська 44,9 57,1 58,3 54,5 35,8 77,9 105,0 60,1 27,1 

Львівська 38,0 47,3 56,3 57,3 70,2 90,9 109,7 71,7 18,8 

Миколаївська 44,8 51,4 54,7 59,9 70,6 94,7 116,1 71,3 21,4 

Одеська 51,6 58,7 61,1 65,5 74,2 98,2 119,7 68,1 21,5 

Полтавська 68,7 79,9 86,7 90,2 115,8 164,3 203,8 135,1 39,5 

Рівненська 33,7 39,5 44,3 44,5 60,3 72,3 83,2 49,5 10,9 

Сумська 36,9 44,1 48,0 51,9 63,1 88,3 96,7 59,8 8,4 

Тернопільська 29,5 37,6 40,9 40,8 52,1 65,6 76,2 46,7 10,6 

Харківська 51,5 60,1 64,2 66,5 78,8 101,4 125,2 73,7 23,8 

Херсонська 32,0 38,4 40,5 43,2 51,6 72,3 87,9 55,9 15,6 

Хмельницька 31,2 39,9 45,9 46,1 61,6 82,1 95,8 64,6 13,7 

Черкаська 39,6 47,7 55,6 58,9 73,3 97,1 114,8 75,2 17,7 

Чернівецька 25,9 31,1 34,0 35,1 40,6 50,4 56,5 30,6 6,1 

Чернігівська 35,4 44,5 50,3 51,2 64,1 85,5 102,1 66,7 16,6 

м. Київ 141,7 159,7 196,9 221,2 261,2 332,7 409,8 268,1 77,1 

м. Севастополь 40,2 39,9 43,7 55,2 - - - - - 
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Таблиця З.5 

Рівні відкритості економіки за регіонами України у 2010-2016 рр., %  

(складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Україна 94,5 104,7 95,2 85,4 103,1 97,3 201,5 107,0 104,2 

АР Крим 71,5 85,9 81,7 83,9 - - - - - 

Вінницька 34,0 31,3 29,5 28,0 36,9 42,3 64,0 30,0 21,7 

Волинська 58,3 79,7 68,0 70,4 82,1 88,8 184,4 126,1 95,6 

Дніпропетровська 96,8 102,1 94,4 84,6 103,8 102,1 242,9 146,1 140,8 

Донецька 105,2 113,5 91,7 85,9 122,7 101,3 431,2 326,0 329,9 

Житомирська 35,7 36,6 31,3 32,6 43,6 40,4 90,8 55,1 50,4 

Закарпатська 134,1 154,9 130,6 138,3 180,2 170,3 342,0 207,9 171,7 

Запорізька 89,9 108,8 93,0 84,8 109,6 101,0 217,6 127,7 116,6 

Івано-Франківська 48,6 64,4 47,5 27,7 36,5 33,7 75,4 26,8 41,7 

Київська 85,7 90,0 86,8 86,9 101,3 95,0 155,7 70,0 60,7 

Кіровоградська 27,6 27,6 34,3 36,9 48,9 31,1 107,1 79,5 76,0 

Луганська 80,7 120,8 87,5 82,9 132,1 61,3 501,5 420,8 440,2 

Львівська 60,4 71,0 64,9 56,2 76,0 69,1 115,0 54,6 45,9 

Миколаївська 89,7 86,2 98,1 94,8 109,6 118,2 258,4 168,7 140,2 

Одеська 96,4 78,4 93,3 74,6 88,2 79,5 148,7 52,3 69,2 

Полтавська 61,3 71,8 69,6 55,2 65,2 55,6 130,5 69,2 74,9 

Рівненська 45,9 45,0 38,9 32,8 37,4 37,3 86,8 40,9 49,5 

Сумська 57,2 68,2 62,1 50,9 59,1 57,1 122,9 65,7 65,8 

Тернопільська 22,1 28,5 26,7 34,7 43,5 48,3 92,0 69,9 43,7 

Харківська 45,8 48,3 51,2 44,9 55,5 50,5 99,0 53,2 48,5 

Херсонська 28,3 26,9 23,8 26,5 32,8 27,3 64,5 36,2 37,2 

Хмельницька 34,1 34,8 32,8 31,1 36,0 35,9 73,5 39,4 37,6 

Черкаська 38,3 47,0 41,5 31,8 37,0 29,4 75,6 37,3 46,2 

Чернівецька 18,0 20,5 18,9 17,6 22,2 24,0 46,2 28,2 22,2 

Чернігівська 34,0 38,7 37,5 39,3 58,9 55,5 104,8 70,8 49,3 

м. Київ 152,3 133,6 139,5 118,0 137,1 133,5 226,4 74,1 92,9 

м. Севастополь 68,1 78,5 74,2 87,8 - - - - - 
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Таблиця З.6 

Капітальні інвестиції на одну особу за регіонами України  

у 2010-2016 рр., тис. грн (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Україна 4,1 5,7 6,5 5,9 5,1 6,4 8,5 4,4 2,1 

АР Крим 3,5 8,7 9,4 7,9 - - - - - 

Вінницька 2,2 3,1 3,6 3,8 3,5 4,6 5,2 3,0 0,6 

Волинська 1,7 2,5 3,1 3,2 3,3 5,9 6,1 4,4 0,2 

Дніпропетровська 4,8 6,7 6,8 6,5 6,2 7,9 10,2 5,4 2,3 

Донецька 3,4 6,1 7,2 6,4 3,1 1,9 2,8 -0,6 0,9 

Житомирська 1,6 2,0 2,3 2,4 2,3 3,2 4,5 2,9 1,3 

Закарпатська 1,8 2,4 2,2 2,1 2,1 3,0 3,7 1,9 0,7 

Запорізька 4,4 3,7 4,0 3,8 4,0 4,4 6,3 1,9 1,9 

Івано-Франківська 3,2 3,1 3,7 3,5 5,0 7,0 5,8 2,6 -1,2 

Київська 6,6 10,3 11,9 12,0 11,4 14,1 19,3 12,7 5,2 

Кіровоградська 2,1 4,0 4,6 3,3 3,2 4,2 6,6 4,5 2,4 

Луганська 2,5 3,1 3,6 5,1 2,3 0,9 1,9 -0,6 1,0 

Львівська 3,5 4,8 4,4 3,9 3,8 5,3 7,4 3,9 2,1 

Миколаївська 3,7 3,6 4,0 4,3 3,2 5,2 8,4 4,7 3,2 

Одеська 4,1 3,9 6,1 5,0 3,9 4,2 7,0 2,9 2,8 

Полтавська 4,2 5,3 7,0 6,6 6,1 5,8 10,7 6,5 4,9 

Рівненська 1,7 2,2 2,4 2,5 2,4 3,7 3,7 2,0 0,0 

Сумська 1,9 2,6 2,5 2,4 2,5 3,3 5,2 3,3 1,9 

Тернопільська 2,0 2,3 3,1 2,8 2,4 3,6 4,6 2,6 1,0 

Харківська 2,9 4,8 5,4 3,4 3,0 4,2 6,1 3,2 1,9 

Херсонська 1,7 2,5 2,3 2,0 2,1 2,9 4,3 2,6 1,4 

Хмельницька 2,2 2,7 2,7 2,8 3,1 5,3 7,1 4,9 1,8 

Черкаська 2,2 2,5 3,0 2,7 2,6 3,6 5,3 3,1 1,7 

Чернівецька 1,9 2,0 2,5 2,5 1,9 3,1 2,9 1,0 -0,2 

Чернігівська 1,7 2,2 2,5 2,7 2,5 3,4 5,2 3,5 1,8 

м. Київ 19,5 25,7 28,6 25,0 23,9 30,9 37,0 17,5 6,1 

м. Севастополь 4,1 4,6 5,5 6,3 - - - - - 
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Таблиця З.7 

Частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції за регіонами України у 2010-2015 рр., 

% (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015/ 

2010 

2015/ 

2014 

Україна 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 -2,4 -1,1 

АР Крим 1,1 1,7 2,3 3,3 - - - - 

Вінницька 2,0 2,2 1,6 2,3 2,3 0,6 -1,4 -1,7 

Волинська 4,2 5,6 1,7 3,0 2,5 2,2 -2,0 -0,3 

Дніпропетровська 0,6 0,5 0,8 1,9 0,7 0,4 -0,2 -0,3 

Донецька 1,9 2,1 2,2 3,0 1,7 2,6 0,7 0,9 

Житомирська 1,5 3,8 5,1 5,5 1,4 1,8 0,3 0,4 

Закарпатська 14,4 11,9 13,4 15,5 8,4 4,6 -9,8 -3,8 

Запорізька 3,1 3,2 2,2 2,3 1,7 2,7 -0,4 1,0 

Івано-Франківська 2,3 5,2 7,5 4,3 3,8 1,3 -1,0 -2,5 

Київська 2,1 2,3 1,7 2,4 2,2 0,8 -1,3 -1,4 

Кіровоградська 5,2 5,3 2,8 6,4 2,9 2,3 -2,9 -0,6 

Луганська 9,5 2,7 3,4 2,1 0,2 1,8 -7,7 1,6 

Львівська 1,6 1,5 2,1 3,0 2,1 1,9 0,3 -0,2 

Миколаївська 8,5 3,3 0,9 3,0 1,5 0,3 -8,2 -1,2 

Одеська 0,8 2,2 3,6 3,6 2,4 1,2 0,4 -1,2 

Полтавська 10,4 24,3 14,4 6,5 8,9 1,9 -8,5 -7,0 

Рівненська 0,7 0,9 0,6 0,8 0,8 0,4 -0,3 -0,4 

Сумська 8,8 12,4 10,6 10,4 10,4 7,2 -1,6 -3,2 

Тернопільська 5,6 7,6 7,4 2,6 1,7 2,8 -2,8 1,1 

Харківська 3,1 2,4 4,8 4,8 3,8 3,4 0,3 -0,4 

Херсонська 6,2 4,9 5,6 4,0 5,4 1,4 -4,8 -4,0 

Хмельницька 0,3 2,1 2,3 1,6 0,9 0,7 0,4 -0,2 

Черкаська 7,7 3,8 1,2 2,0 1,6 0,7 -7,0 -0,9 

Чернівецька 5,0 4,9 3,5 2,6 2,0 2,4 -2,6 0,4 

Чернігівська 9,4 1,7 1,4 0,9 1,0 0,5 -8,9 -0,5 

м. Київ 7,7 4,9 4,4 4,4 2,0 0,4 -7,3 -1,6 

м. Севастополь 0,4 9,3 0,6 0,2 - - - - 
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Таблиця З.8 

Калорійність середньодобового раціону населення за регіонами України  

у 2010-2016 рр. (у розрахунку на одну особу), ккал (складено за [118]) 

Регіони 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/ 

2010 

2015/ 

2015 

Україна 2933 2951 2954 2969 2939 2799 2742 -191 -57 

АР Крим 2825 2882 2860 2914 - - - - - 

Вінницька 3175 3217 3247 3165 3168 3053 2975 -200 -78 

Волинська 3146 3150 3190 3217 3115 2981 2863 -283 -118 

Дніпропетровська 2854 2857 2830 2851 2852 2746 2770 -84 24 

Донецька 2927 2974 2970 2963 2924 2664 2604 -323 -60 

Житомирська 3151 3045 3190 3151 3092 2947 2925 -226 -22 

Закарпатська 2981 3016 3021 3054 3080 2805 2843 -138 38 

Запорізька 2778 2832 2798 2782 2788 2710 2621 -157 -89 

Івано-Франківська 2959 2975 2983 2984 3000 2927 2930 -29 3 

Київська 2813 2788 2797 2880 2812 2748 2662 -151 -86 

Кіровоградська 2887 2863 2869 2979 2966 2943 2833 -54 -110 

Луганська 2846 2810 2908 2899 2784 2252 2237 -609 -15 

Львівська 2837 2904 2943 2975 2979 2870 2814 -23 -56 

Миколаївська 3041 3078 3132 3107 2987 2836 2788 -253 -48 

Одеська 2839 2937 2872 2843 2888 2801 2723 -116 -78 

Полтавська 3018 3041 3047 3120 2983 2873 2771 -247 -102 

Рівненська 2937 3030 3016 2969 2830 2743 2617 -320 -126 

Сумська 3054 2959 2867 2844 2943 2807 2743 -311 -64 

Тернопільська 2931 2977 2960 2887 2814 2856 2747 -184 -109 

Харківська 2849 2827 2826 2874 2861 2715 2662 -187 -53 

Херсонська 3020 3154 3120 3107 3112 2951 2902 -118 -49 

Хмельницька 2954 2949 2908 2963 3008 2922 2902 -52 -20 

Черкаська 3316 3244 3308 3336 3256 3185 3093 -223 -92 

Чернівецька 2996 3005 3014 3003 3000 2894 2900 -96 6 

Чернігівська 3207 3181 3129 3169 3033 2971 2850 -357 -121 

м. Київ 2933 2788 2797 2880 2812 2748 2662 -271 -86 

м. Севастополь 2895 2871 2885 2951 - - - - - 
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Додаток И 

 
Таблиця И.1 

Інституціональні передумови та напрями реалізації державної політики 
імпортозаміщення за галузями економіки (складено автором за [9, с. 225-271; 

341, с. 10-48; 368]) 

Галузі 
Інституціональні передумови 
посилення імпортозалежності 

Інституціональні напрями реалізації 
політики імпортозаміщення 

1 2 3 

Виробництво 
харчових 
продуктів 

- малоефективна державна регуляторна 
політика забезпечення та контролю за 
якістю і безпекою харчових продуктів; 
- відсутність гармонізації вітчизняної 
нормативної бази галузі з 
міжнародними стандартами та 
вимогами; 
- несформовані нормативно-правові 
засади впровадження механізмів 
здорової конкуренції та ліквідації 
тіньового сектору 

- удосконалення нормативно-методичної та 
інструментально-аналітичної бази державного 
нагляду за якістю і безпекою імпортних 
харчових продуктів і продовольчої сировини ; 
- сприяння розвитку мережі базових об’єктів 
транспортно-логістичного забезпечення 
товароруху вітчизняних харчових продуктів;  
- удосконалення державної системи збуту 
вітчизняної харчової продукції та надання 
інформації про стан продовольчого ринку; 
- внесення коректив у систему оподаткування 
вітчизняного виробництва продовольчої 
сировини та продуктів харчування  

Виробництво 
продуктів 
нафто-

перероблення 

- висока розбалансованість вітчизняного 
ринку продуктів нафтоперероблення;  
- відсутність ефективної системи 
контролю якості нафтопродуктів; 
- малоефективне державне управління 
перспективними національними 
нафтовими ресурсами; 
- несприятлива цінова кон’юнктура на 
вітчизняному ринку нафтопродуктів 

- удосконалення та проведення ефективного 
антимонопольного регулювання ринку 
нафтопродуктів; 
- удосконалення системи контролю якості 
імпортних нафтопродуктів; 
- програмно-нормативна регламентація 
реконструкції та модернізації вітчизняної 
нафтопереробної галузі; 
- запровадження системи формування 
національних стратегічних запасів 
нафтопродуктів 

Виробництво 
основних 

фармацевтичних 
продуктів і 

фармацевтичних 
препаратів 

- низька ефективність контролю у сфері 
запобігання ввезенню та поширенню на 
території України фальсифікованих 
лікарських засобів; 
- неналагоджене державно-приватне 
науково-технологічне співробітництво у 
виробництві фармацевтичної продукції; 
- низька ефективність організації 
сертифікації вітчизняних 
фармацевтичних підприємств 
відповідно до міжнародних стандартів і 
вимог 

- поліпшення інституціональних засад політики 
запобігання та протидії розповсюдженню 
фальсифікованих лікарських засобів і медичної 
продукції імпортного виробництва; 
- сприяння розвитку національної 
фармацевтичної мережі територіально-
виробничих кластерів і об’єктів інноваційної 
інфраструктури; 
- розвиток мережі центрів сертифікації 
вітчизняних фармацевтичних підприємств 
відповідно до міжнародних стандартів і вимог; 
- забезпечення співробітництва вітчизняних і 
міжнародних фармацевтичних компаній у 
рамках реалізації спільних проектів 

Металургійне 
виробництво 

- відсутність стратегічного 
програмування стимулювання 
реконструкції і реорганізації 
вітчизняного металургійного комплексу 
та виробництва у галузях економіки, які 
формують внутрішній попит на 
металопродукцію; 
- низький рівень кооперації у гірничо-
металургійному комплексі;  
- низька ефективність державної 
регуляторної політики у реалізації 

інвестиційно-інноваційної моделі 
розвитку галузі 

- посилення протекціоністської підтримки 
виробників вітчизняної металопродукції у 
реалізації інфраструктурних проектів; 
- сприяння інтеграційним процесам у 
металургійному комплексі через інституційно-
організаційну підтримку внутрішньо-
виробничого кооперування; 
- посилення нормативно-правових засад 
фінансової санації збиткових вітчизняних 
металургійних промислових підприємств; 
- сприяння впровадженню ефективного 
механізму контролю за виконанням іноземними 
інвесторами зобов’язань на приватизованих 
металургійних об’єктах 
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 

Виробництво 
хімічних речовин 

і хімічної 
продукції 

- недостатня гармонізація національного 
хімічного законодавства з міжнародними 
стандартами та вимогами; 
- відсутність ефективних 
адміністративних важелів та низька 
дієвість системи технічного регулювання 
якості вітчизняної хімічної продукції; 
- недостатня ефективність державної 
політики у сфері захисту вітчизняних 
виробників хімічної продукції 

- удосконалення нормативно-правової бази 
технічного регулювання вітчизняної хімічної 
промисловості відповідно до міжнародних 
стандартів якості та безпечності; 
- сприяння інституціональному розвитку верти-
кально інтегрованих структур із виробництва 
хімічної продукції, аналогічної імпорту; 
- посилення нормативно-правового захисту 
внутрішнього ринку хімічної продукції; 
- квотування структури собівартості імпортної 
хімічної продукції 

Машино-
будування 

- інституціональна обмеженість системи 
фінансово-інвестиційної підтримки 
машинобудівного комплексу; 
- недостатньо розвинена інфраструктура 
просування вітчизняної машинобудівної 
продукції; 
- низька ефективність державного 
регулювання технологічного розвитку 
машинобудівних підприємств 

- розвиток системи фінансово-кредитного 
забезпечення виробництв машинобудівної 
продукції, аналогічної імпортній; 
- розвиток системи інституцій популяризації 
вітчизняної машинобудівної продукції; 
- удосконалення інституціонального галузевого 
середовища раціонального розміщення капіталу 
та факторів виробництва 

Оборонно-
промисловий 
комплекс 

- незавершеність процесу формування 
єдиної діючої системи управління та 
координації військово-промисловим 
комплексом; 
- неврегульованість економіко-
господарських питань ресурсного та 
технологічного забезпечення військових 
формувань; 
- наявність недоліків системи державних 
закупівель продукції оборонного 
призначення; 
- нераціональне проведення конверсії та 
диверсифікації виробництва озброєння і 
військової техніки 

- створення монолітної системи формування та 
реалізації державної військово-промислової 
політики; 
- узгодження політики планування та управління 
ресурсами військово-промислового комплексу за 
євроатлантичними принципами (у т.ч. з алгорит-
мами дій, переліком необхідних документів); 
- удосконалення процедур формування та 
реалізації державних оборонних замовлень; 
- розвиток системи військово-технічного 
співробітництва та виробничої кооперації на 
внутрішньому і зовнішньому ринках; 
- розвиток державної системи організації 
розроблення та виробництва продукції 
оборонного (цивільного) призначення і 
подвійного використання; 
- удосконалення нормативно-правової бази 
системи управління якістю, екологічністю та 
безпекою військової техніки 

Текстильне 
виробництво 

- відсутність ефективних митних бар’єрів 
у запобіганні контрабандному ввезенню 
текстильної продукції; 
- недостатні інституціональні можливості 
вітчизняних виробників текстильних 
товарів для отримання довгострокових 
кредитів; 
- відсутність інституціонального середо-
вища підтримки малих виробничих 
підприємств текстильної спеціалізації; 
- низька дієвість регіональних інституцій 
організації і реалізації проектів інтеграції 
виробничого та посередницького 
секторів 

- удосконалення митно-тарифного контролю 
імпорту текстильних товарів відповідно до 
міжнародних договорів, угод і правил СОТ; 
- антидемпінгове посилення захисту 
вітчизняного ринку продукції текстильної 
промисловості; 
- розвиток дієздатної та розгалуженої мережі 
інвестиційно-кредитних фондів підтримки 
вітчизняних виробників текстильних товарів; 
- сприяння розвитку виробничо-інтегральних 
агротекстильних об’єднань, у т. ч. за участі 
іноземних товаровиробників 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу, пари та 
гарячої води 

- непрозорість і непослідовність 
державної регуляторної галузевої 
політики; 
- надмірне адміністративне втручання у 
функціонування енергетичного ринку і 
його суб’єктів;  
- численні викривлення ціно- і 
тарифоутворення в галузі; 

- забезпечення прозорості, послідовності й 
передбачуваності регуляторної політики 
імпортозаміщення у галузі; 
- удосконалення систем тарифного регулювання 
та стимулювання вітчизняних підприємств для 
підвищення ефективності використання 
енергоресурсів та рівня енергозбереження; 
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 

 

- відсутність внутрішнього 
конкурентного ринку вугілля для 
теплової енергетики; 
- низька ефективність управління 
державними галузевими активами 

- врегулювання нормативно-правових умов 
конкурентності та ліквідності ринків паливних 
ресурсів; 
- підвищення ефективності державного 
управління енергетичними активами 

С
іл
ь
сь

к
е 
го

сп
о
д
ар

ст
в
о
 

- 
р
о
сл

и
н
н
и
ц
тв

о
 

- малоефективні механізми державної 
підтримки національного 
сільгоспвиробництва; 
- відсутність внутрішнього ринку землі 
сільськогосподарського призначення; 
- непередбачуване адміністративне 
регулювання внутрішнього 
продовольчого ринку; 
- невідповідність вітчизняної 
сільськогосподарської продукції 
міжнародним стандартам якості й 
безпеки 

- формування правового поля внутрішнього 
ринкового обігу земель сільськогосподарського 
призначення та розвитку земельних відносин; 
- сприяння розвитку об’єктів інфраструктури 
зберігання і транспортування вітчизняної 
продукції рослинництва; 
- розвиток інтеграційних і технологічних зв’язків 
між вітчизняними сільгоспвиробниками та 
підприємствами харчової промисловості 

- 
тв

ар
и
н
н
и
ц
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- впровадження інституціональних механізмів 
формування високопродуктивного поголів’я 
тварин у сільгосппідприємствах; 
- стимулювання розвитку національних 
галузевих обслуговуючих кооперативів із 
транспортування й обробки продукції 
тваринництва 
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Таблиця И.2 

Структурні передумови та напрями реалізації державної політики 
імпортозаміщення за галузями економіки (складено автором за [9, с. 225-271; 

341; с. 10-48; 368]) 

Галузі 
Структурні передумови посилення 

імпортозалежності 
Структурні напрями реалізації 
політики імпортозаміщення 

1 2 3 

Виробництво 
харчових 
продуктів 

- недостатнє забезпечення галузі якісними 
вітчизняними сировинними ресурсами при 
значному недовантаженні виробничих 
потужностей; 
- високий ступінь морально застарілого та 
фізично зношеного обладнання на 
підприємствах 

- гармонізація та оптимізація пропорцій 
складових АПК при імпортозамінному 
виробництві харчових продуктів; 
- раціоналізація структури вітчизняного 
виробництва продуктів харчування, яка 
відповідатиме збалансованому та ефективному 
завантаженню виробничих потужностей, а 
також необхідній кількості, широті 
асортименту та ціновій доступності різним 
верствам населення; 
- удосконалення структури інвестиційних 
капіталовкладень в інфраструктурні об’єкти 
харчової промисловості 

Виробництво 
хімічних 
речовин і 
хімічної 
продукції 

- наростання витратомісткості у значної 
частини діючих вітчизняних об’єктів 
хімічного виробництва; 
- незбалансована товарно-продуктова 
пропозиція вітчизняних виробників 
хімічної продукції порівняно з 
наростаючим та швидкозмінним ринковим 
попитом; 
- недостатній рівень виробничого 
споживання вітчизняної хімічної 
продукції серед галузей національної 
економіки 

- посилення технологічної співпраці 
виробничих суб’єктів галузі із бізнес-
структурами (зокрема транснаціональними), 
лідерами світового ринку хімічних товарів; 
- збільшення обсягів виробництва готової 
продукції та продукції з поглибленим рівнем 
технологічної переробки; 
- збільшення частка інноваційно орієнтованої 
вітчизняної хімічної продукції з високим 
рівнем доданої вартості у міжгалузевому 
споживанні 

Металургійне 
виробництво 

- висока енергоємність та малоефективне 
споживання паливно-енергетичних 
ресурсів вітчизняними металургійними 
структурами; 
- розбалансованість виробничих зв’язків 
металургійних комплексів із науковим 
сектором національної економіки; 
- висока структурна роздільність між 
суб’єктами гірничо-металургійного 
комплексу 

- раціоналізація стадій виробництва 
високотехнологічної металопродукції; 
- розширення масштабів та збільшення частки 
інноваційної продукції вітчизняного 
сталеливарного виробництва; 
- оптимізація виробничого асортименту 
вітчизняних металургійних підприємств; 
- удосконалення розподілу інвестиційних 
ресурсів при налагодженні імпортозамінного 
металургійного виробництва 

Виробництво 
продуктів 
нафто-

перероблення 

- відсутність належного державного 
контролю якості внутрішнього 
виробництва (реалізації) та імпортного 
постачання нафтопродуктів; 
- незначні обсяги власного видобутку 
нафтової сировини з національних 
родовищ; 
- малоефективне формування стратегічних 
запасів нафтопродуктів на внутрішньому 
ринку 

- підвищення якості вітчизняних 
нафтопродуктів та забезпечення контролю 
відповідно до міжнародних вимог і стандартів; 
- удосконалення структури джерел постачання 
нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи; 
- раціоналізація структури продажів та 
зберігання переробленої нафтової сировини 
імпортними постачальниками 

Виробництво 
основних 

фармацевтичних 
продуктів і 

фармацевтичних 
препаратів 

- недостатнє забезпечення населення 
основною номенклатурою сучасних 
фармацевтичних препаратів, увесь цикл 
виробництва яких знаходився б на 
території нашої держави; 
- низький рівень інноваційності та 
технологічності процесів розроблення і 
виробництва лікарських засобів на 
вітчизняних фармацевтичних 
підприємствах 

- раціоналізація структурних етапів реєстрації 
імпортозамінних лікарських засобів; 
- розширення сфери охоплення асортименту 
лікарських засобів вітчизняними розробками в 
існуючих та нових проектах медикаментозного 
забезпечення населення; 
- зміна режиму закупівель медичними 
закладами імпортних лікарських засобів; 
- раціоналізація податкового режиму 
фармацевтичних підприємств, що 
налагоджують імпортозамінне виробництво 
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Продовження табл. И.2 
1 2 3 

Машино-
будування 

- поглиблення науково-технологічного 

відставання вітчизняних машинобудівних 

підприємств від світових лідерів і 

«консервування» застарілих технологічних 

укладів у галузі; 

- відсутність стабільних державних 

замовлень на машинобудівну продукцію 

вітчизняного виробництва 

- удосконалення структури нематеріального 
капіталу у вітчизняних машинобудівних 
підприємствах; 
- перерозподіл фінансових потоків у галузі в 
напрямі стимулювання імпортозамінного 
виробництва високотехнологічної продукції; 
- збільшення у структурі державних закупівель 
машинобудівної продукції вітчизняних розробок, 
зокрема аналогів імпорту 

Оборонно-
промисловий 
комплекс 

- критичний фізичний та моральний знос 

військово-промислової інфраструктури; 

- структурна деформація та 

незбалансованість розвитку оборонно-

промислового комплексу; 

- відсутність замкнутих технологічних 

циклів промислового виробництва 

основних видів озброєння, військової та 

спеціальної техніки;  

- низький рівень залучення інноваційного 

та венчурного підприємництва у систему 

функціонування оборонно-промислового 

комплексу 

- оптимізація кількісного та якісного складу 
наявних і використовуваних виробничих 
потужностей оборонно-промислового 
комплексу; 
- раціоналізація структури бюджетного 
фінансування у частині державної інвестиційної 
підтримки НДДКР з виготовлення новітнього 
військового озброєння; 
- збільшення частки приватних та іноземних 
інвестицій у реалізації воєнно-технічних 
проектів; 
- раціоналізація цільової та функціональної 
структури діяльності підприємств військово-
промислового комплексу; 
- застосування лізингових і офсет схем, 
трансферу новітніх технологій у промисловому 
виробництві військової техніки 

Текстильне 
виробництво 

- висока собівартість виробництва 
вітчизняних текстильних товарів; 
- низька диверсифікованість сировинних 
поставок на вітчизняні підприємства 
текстильної промисловості; 
- висока частка на внутрішньому ринку 
демпінгових та контрабандних 
імпортованих текстильних товарів 

- удосконалення структури виробничої 
собівартості вітчизняної текстильної продукції; 
- раціоналізація напрямів використання 
давальницької сировини вітчизняними 
текстильними підприємствами; 
- раціоналізація структури цінностей та 
установок консюмеризму на внутрішньому 
ринку текстильних товарів 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу, пари та 
гарячої води 

- втрата значної частини природних 
родовищ, на яких видобувалися вуглеводні 
високої якості; 
- низька ефективність вітчизняного 
виробництва й передачі енергоресурсів; 
- необґрунтованість структурних величин 
у сферах ціно- й тарифоутворення на 
вітчизняному ринку енергоресурсів 

- оптимізація джерел вуглеводного забезпечення 
функціонування енергетичної галузі; 
- раціоналізація структури виробничих витрат 
вітчизняних енергогенеруючих бізнес-структур; 
- поліпшення системи розподілу чинників 
цінового регулювання і тарифікування 
виробництва, транспортування і споживання 
вітчизняних енергоресурсів 
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- збереження незбалансованості у 

вітчизняному виробництві 

сільгосппродукції; 

- позаекономічний оборот земельного 

капіталу на внутрішньому ринку; 

- низький рівень капіталізації виробничих 

процесів і зростання залежності галузі від 

бюджетного фінансування; 

- малоефективне використання 

імпортозаміщувального потенціалу 

земельних ресурсів; 

- низька забезпеченість матеріально-

технічними ресурсами високої 

інноваційності у сільськогосподарському 

виробництві 

- досягнення оптимальної структури 
національних сільгоспугідь і посівних площ; 
- удосконалення системи зберігання, 
транспортування й первинної обробки 
сільгосппродукції; 
- раціоналізація розподілу земель з високим 
потенціалом імпортозаміщення та державної 
реєстрації речових прав на них; 
- поліпшення параметрів митного оформлення 
іноземної сільгосптехніки та обладнання 

- 
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- раціоналізація технологічного ланцюга 
вітчизняного виробництва сировини і її 
переробки у продукти харчування високого 
ступеня готовності; 
- розширення частки дрібнотоварного (сімейного 
типу) імпортозамінного сільгоспвиробництва; 
- поліпшення параметрів інформаційно-
консультаційного супроводу та комунікацій 
фермерських господарств зі суб’єктами 
імпортозамінного промислового виробництва 
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Додаток К 

 

Таблиця К.1 

Вихідні дані для ідентифікації позицій регіонів України* за часткою 

вітчизняних товарів у структурі роздрібного товарообороту торгової 

мережі підприємств у 2005-2016 рр. (складено автором) 

Регіони 

Середні 
частки 

вітчизняних 
товарів у 
торговій 
мережі, %  

Середні темпи 
зростання 
часток 

вітчизняних 
товарів у 
торговій 
мережі, % 

Граничні 
значення часток 
вітчизняних 

товарів у торговій 
мережі та їх 

темпів зростання 

Значення середньо-
квадратичних відхилень 

часток вітчизняних 
товарів у торговій 
мережі та їх темпів 

зростання 

Вінницька  67,4 -1,4 Максимальна 
частка 

вітчизняних 
товарів у торговій 
мережі (75,3 %) 

Середньоквадратичне 
відхилення часток 

вітчизняних товарів у 
торговій мережі  

з низькими значеннями 
(3,6) 

Волинська  61,1 -3,3 

Дніпропетров-
ська  

60,4 -0,8 

Донецька  59,7 0,2 

Житомирська  73,0 -2,8 Мінімальна 
частка 

вітчизняних 
товарів у торговій 
мережі (50,5 %) 

Закарпатська  60,2 -2,9 

Запорізька  66,0 -1,3 
Середньоквадратичне 
відхилення часток 

вітчизняних товарів у 
торговій мережі  

з високими значеннями 
(4,8) 

Івано-
Франківська  

69,9 -2,7 

Київська  60,9 -2,8 Середня частка 
вітчизняних 

товарів у торговій 
мережі (65,0 %) 

Кіровоград-
ська  

75,3 -0,7 

Луганська  59,8 -0,9 

Львівська  60,1 -3,7 Максимальний 
темп зростання 

частки 
вітчизняних 

товарів у торговій 
мережі (0,2 %) 

Середньоквадратичне 
відхилення часток 

вітчизняних товарів у 
торговій мережі із 

швидким зменшенням 
(0,4) 

Миколаївська  60,2 -0,9 

Одеська 61,3 -2,7 

Полтавська  64,2 -1,7 

Рівненська 67,0 -1,8 

Сумська 72,1 -3,6 Мінімальний 
темп зростання 

частки 
вітчизняних 

товарів у торговій 
мережі (-4,0 %) 

Тернопіль-
ська  

68,7 -1,8 

Харківська  57,4 -1,1 

Середньоквадратичне 
відхилення часток 

вітчизняних товарів у 
торговій мережі із 

швидким зростанням 
(1,1) 

Херсонська 69,9 -0,9 

Хмельницька 67,1 -1,9 Середній темп 
зростання частки 

вітчизняних 
товарів у торговій 
мережі (-2,3 %) 

Черкаська 73,0 -3,1 

Чернівецька 69,9 -4,0 

Чернігівська 72,0 -3,1 

м. Київ 50,5 -2,5 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця К.2 

Перспективні напрями галузевої спеціалізації державної політики 

імпортозаміщення в Україні (авторська розробка) 
Види 

економічної 

діяльності, 

галузі 

економіки 

Товарна спеціалізація Інструменти та засоби 

1 2 3 4 
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 олійні та ефіроолійні 

культури, плодові та 

ягідні культури, овочі та 

баштанні культури, 

круп’яні та зернобобові 

культури, декоративні 

рослини 

- забезпечення бюджетної та фінансово-кредитної підтримки 

розвитку, лібералізація умов її отримання; 

- стимулювання сільськогосподарських землекористувачів 

дотримуватися оптимальної структури посівних площ; 

- освоєння сільськогосподарських угідь та вирощування 

рослинних культур, їх переробка та виготовлення продукції з 

високою часткою доданої вартості; 

- активізація селекційної роботи для виведення якісного 
рослинно-садивного матеріалу; 

- розвиток інфраструктури зберігання та реалізації 
плодовоовочевої продукції; 

- підтримка виробництва стратегічно важливих для 

забезпечення продовольчої безпеки держави агрокультур 

- 
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н
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риба, ракоподібні та інші 

харчові морепродукти, 

м’ясо та субпродукти, 

молоко та 

молокопродукти 

- реалізація інвестиційних проектів з будівництва та 
відновлення діяльності великих тваринницьких комплексів; 

- технологічне і технічне переоснащення підприємств галузі 

засобами лізингу та пільгового кредитування; 

- стимулювання впровадження у виробництво інноваційних 

розробок та результатів НДДКР; 

- покращення системи заготівлі та зберігання кормів;  

- поширення системи селекційно-племінної роботи у 

фермерських та особистих господарствах населення; 

- стимулювання створення особистими селянськими 

господарствами мережі молочарських збутових кооперативів; 

- забезпечення відповідності вітчизняної тваринницької 
продукції світовим вимогам стандартів щодо якості та безпеки 

Добування 

корисних 

копалин і 

розроблення 

кар’єрів 

природний газ, 

антрацитне вугілля, руди 

та концентрати залізні, 

благородні та рідкісні 

метали, сіль, сірка, 

штукатурні матеріали, 

вапно та цемент, кварцити 

- стимулювання надрокористувачів та інвесторів до розробок, 

розвитку, використання вітчизняних родовищ і ділянок надр; 

- впорядкування сфери ліцензування видобутку корисних 
копалин; 

- зниження рівня оподаткування операцій з імпорту високих 

технологій та постачання сучасного обладнання для ведення 

геологорозвідувальних і видобувних робіт; 

- підтримка пілотних галузевих проектів і програм, розвиток 
вітчизняної мінерально-сировинної бази; 

- підвищення прозорості тендерних процедур надання дозволів 

на користування надрами 

Виробництво 

харчових 

продуктів 

широкий асортимент 

готових харчових 

продуктів, а також товарів 

з високим експортним 

потенціалом 

- запровадження на підприємствах харчової промисловості 

систем управління якістю та безпечністю продукції на основі 

вимог міжнародних стандартів якості; 

- стимулювання модернізації виробничих процесів у галузі 

шляхом дотацій, доплат і субсидування; 

- сприяння налагодженню виробництва високоякісної харчової 

та органічної продукції; 

- посилення захисту внутрішнього ринку від неякісної та 

небезпечної харчової імпортної продукції, недобросовісної 

конкуренції та монополізму 
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Продовження табл. К.2 
1 2 3 

Текстильне 

виробництво, 

виробництво 

одягу, шкіри 

текстильні матеріали, 

трикотажні вироби, одяг, 

взуття, шкіра та вироби з 

неї 

- розвиток внутрішньої сировинної бази з впровадженням 

технології поглибленої переробки; 

- поступове скорочення й відмова від давальницьких схем 
сировинного забезпечення виробництва; 

- проведення реконструкції та технічного переоснащення 

виробничого устаткування підприємств;  

- впровадження кластерної організації виробництва у галузі; 

- посилення боротьби з контрабандним ввезенням продукції; 
- розвиток мережі просування вітчизняних товарів легкої 

промисловості на внутрішньому ринку 

Виробництво 

продуктів 

нафто-

перероблення 

бензин, пропан, бутан, 

дизельне (моторне) паливо, 

мастильні оливи, нафтові 

брикети, парафін 

- нарощування обсягів геологорозвідувальних робіт та 

видобутку вуглеводнів; 

- вдосконалення системи організації та фінансування 
нафтогазовидобування; 

- реконструкція та збільшення завантаженості 

нафтопереробних заводів; 

- удосконалення державної системи регулювання внутрішнього 

ринку нафтопродуктів; 

- запровадження системи формування стратегічних запасів 

нафтопродуктів 

Виробництво 

хімічних 

речовин і 

хімічної 

продукції 

продукція основної хімії 

(барвники, мінеральні 

добрива, содопродукти, 

пестициди), продукція 

органічного синтезу 

(пластмаса, каучук, хімічні 

волокна, лаки, фарби, клеї), 

неосновна фармацевтична 

продукція (мило, парфуми, 

косметичні засоби, олії) 

- реалізація галузево значущих інноваційно-інвестиційних 

проектів зі створення нового імпортозамінного виробництва 

кінцевої хімічної продукції; 

- посилення інституційної підтримки створення інтегрованих 
структур з виробництва хімічної продукції з повним 

технологічним циклом; 

- формування конкурентоспроможної сировинної бази для 

галузі; 

- здійснення виваженої селективної митно-тарифної та 

нетарифної політики 

Виробництво 

основних 

фармацев-

тичних 

продуктів і 

препаратів 

антибіотики, саліцилові 

кислоти, вакцини, 

сироватки, гормональні 

препарати, медичні 

діагностичні препарати, 

реактиви 

- впровадження та розвиток формулярної системи, яка 

забезпечить раціональне використання бюджетних коштів на 

закупівлю лікарських препаратів; 

- удосконалення державного регулювання та контролю цін, 

запровадження системи референтних цін та реімбурсації на 

базі розвитку вітчизняного виробництва ліків; 

- запровадження механізму державного замовлення лікарських 

засобів вітчизняного виробництва, генетично (біологічно) 

подібних імпортним; 

- налагодження та розвиток виробництва спортивно-

реабілітаційних лікарських препаратів; 

- стимулювання створення технологічних парків із розробки та 

виробництва лікарських засобів за основними нозологіями 

захворювань 

Металургійне 

виробництво 

сталь (легована та 

спеціальні марки), вироби з 

конструкційної (вуглецевої) 

сталі, алюміній, нікель, 

мідь, цинк та вироби з них, 

прокатна продукція 

(листовий прокат, 

арматура, труби, швелери 

тощо) 

- технічна та технологічна модернізація, розвиток енерго- та 

ресурсоефективного виробництва металопродукції; 

- розвиток внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації; 

- системна державна підтримка галузі та захист вітчизняних 

металургійних виробників; 

- стимулювання виробників до розширення асортименту та 

покращання якості і структури собівартості та ціни вітчизняної 

металопродукції; 

- налагодження та розвиток металургійного виробництва 

кінцевої продукції високого технологічного укладу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


631 

 

Продовження табл. К.2 
1 2 3 

Машино-

будування 

транспортні засоби 

(автомобілі, мотоцикли, 

залізничні (трамвайні) 

локомотиви), промислово-

виробнича, 

сільськогосподарська, лісо- 

та деревообробна техніка, 

складна побутова техніка, 

комп’ютерна техніка та 

аксесуари до неї 

- освоєння наукомісткого та технологічно складного 
виробництва машинобудівної продукції; 

- залучення інвестицій для створення замкнутих циклів 
виробництва нової конкурентоспроможної машинобудівної 

продукції; 

- розвиток офсетної діяльності задля налагодження власного 

виробництва імпортних аналогів продукції господарського 

призначення; 

- реалізація держзамовлення та здешевлення кредитів на 

закупівлю вітчизняної машинобудівної техніки 

Оборонно-

промисловий 

комплекс 

боєприпаси, 

радіоелектронне, 

навігаційне та прицільне 

обладнання, броньові 

матеріали, зенітно-ракетні 

комплекси, вертолітна 

техніка, військово-морське 

озброєння, бойова 

екіпіровка 

- проведення корпоратизації та створення науково-виробничих 

оборонно-промислових кластерів;  

- впровадження єдиної відокремленої прозорої системи 

державних закупівель озброєння і військової техніки; 

- створення замкнутих технологічних циклів виробництва 

основної номенклатури видів продукції військового 

призначення; 

- нарощення техніко-технологічного потенціалу виготовлення 

конкурентоспроможної продукції оборонного (цивільного) 

призначення і подвійного використання 

Виробництво 

та 

розподілення 

газу 

газ (вугільний, водяний, 

генераторний, газ газових 

заводів) 

- зниження природної монополізації та розвиток конкуренції на 

внутрішньому газовому ринку; 

- залучення прямих іноземних інвестицій у розбудову 
інфраструктурних об’єктів газорозподільних мереж; 

- впровадження новітніх енерго- та ресурсоефективних 

технологій у промислове видобування, переробку та 

розподілення газу; 

- створення віртуально-комунікаційних майданчиків з торгівлі 

сировинними продуктами для виробництва газу; 

- програмування завантаження та оптимізації виробничих 

потужностей національної газотранспортної системи 

Транспорт і 

зв’язок 

транзитні, складські та 

логістичні послуги, 

інтернет-послуги, 

кур’єрські послуги, зв’язок 

- реалізація наявного, відновлення та розвиток транзитного 
потенціалу держави; 

- модернізація та оновлення об’єктів транспортної і 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури через державно-

приватне партнерство та комплексні програми з пільговими 

умовами фінансування; 

- зміцнення міжнародного співробітництва та посилення 

процесів інтеграції систем транспорту і зв’язку до 

загальноєвропейської та світової мереж; 

- створення конкурентного середовища та сприятливого бізнес-

клімату на ринках транспортних послуг та послуг зв’язку; 

- імплементація міжнародних стандартів та технічних 

регламентів із забезпечення безпеки та якості в галузі 

Інформація та 

телекому-

нікації 

програмне забезпечення, 

комп’ютерне 

програмування та 

консультування, 

інформаційні та 

телекомунікаційні послуги 

- системна підтримка ІТ-сфери як «локомотива» розвитку та 

забезпечення конкурентоспроможності економіки; 

- формування та розвиток інституційного середовища 

створення і впровадження інформаційних технологій та ІТ-

послуг; 

- підвищення рівня доступності виробників (постачальників) 

ІТ-послуг до фінансово-кредитних та бюджетно-грантових 

ресурсів; 

- розвиток інфраструктури ринку ІТ-послуг; 

- формування ефективної системи комерціалізації, охорони та 
захисту об’єктів інтелектуальної власності 
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Таблиця К.3 

Поняття та класифікація економічних інтересів як об’єктів державної 

політики зміцнення економічної безпеки суб’єктів реального сектору 

економіки України (авторська розробка) 
 

Економічні інтереси – матеріальні та нематеріальні активи, результати господарювання, 

ресурси, права, які є об’єктом захисту та визначають економічну мотивацію суб’єктів 

реального сектору економіки при взаємодії зі суб’єктами внутрішнього і зовнішнього 

середовищ 

Джерела загроз Економічні інтереси суб’єктів реального сектору економіки  

1 2 

Органи державного управління 

Взаємодія з 

державними 

виконавчими 

структурами під 

час створення та 

започаткування 

діяльності 

 оптимізація витрат ресурсів (фінансових, часових, матеріальних) під 
час державної реєстрації; 

 доступність і відкритість процедур отримання державної підтримки 

для формування капіталу; 

 наявність рівних можливостей для належної адаптації під час 

започаткування бізнесу та виходу на ринок; 

 високий рівень правової захищеності власності та інвестиційного 

капіталу;  

 сформованість інституціонального середовища обслуговування 

системи інвестиційно-інноваційної діяльності; 

 наявність достатніх стимулів збільшення обсягів інвестиційної 

діяльності 

Отримання 

доступу до прав 

діяльності 

 мінімальні трансакційні витрати під час: 
- затвердження установчих (засновницьких) документів та відкриття 

виробничих об’єктів; 

- проходження ліцензування та патентування видів господарської 

діяльності; 

- реєстрації та стандартизації (сертифікації, атестації) виробничих і 

технологічних операцій, продукції; 

- отримання інших державних дозволів і погоджень (паспортів, 

декларацій, довідок, експертних висновків) 

Державний нагляд, 

контроль та 

перевірка 

господарської 

діяльності 

 збереження фінансово-економічної міцності та техніко-технологічної 

цілісності під час та після проходження державних контрольних 

перевірок; 

 відсутність негативних змін у режимі, тривалості та продуктивності 

праці персоналу, організації морально-психологічного клімату трудового 

колективу після перевірок; 

 збереження комерційної таємниці після перевірок; 

 збереженість клієнтської та партнерської бази, бізнес-іміджу після 

перевірок 

Відносини з 

державними 

структурами під 

час здійснення 

діяльності та 

утвердження на 

ринку 

 активізація розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності; 
 отримання безперешкодного доступу до ресурсів та ринків 

(включаючи бюджетне фінансування); 

 забезпечення та підтримування високого рівня лояльності споживачів; 

 відсутність дискримінаційних проявів або «співпраці» представників 
влади з конкурентами 
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Продовження табл. К.3 

1 2 

Інші суб’єкти господарювання, у т. ч. інфраструктури ринку 

Відносини з 

іншими суб’єктами 

господарської 

діяльності 

 досягнення прийнятного рівня та ефективності інвестиційно-

інноваційних витрат в обсягах діяльності; 

 забезпечення належної капіталізації, розширеного відтворення та 

більш ефективного використання матеріальних, людських і фінансових 

ресурсів; 

 досягнення високого рівня техніко-технологічного оновлення 

виробничо-ресурсних потужностей; 

 отримання економічних вигод від проведення ділових розвідок, 
інформаційно-аналітичних досліджень із зовнішніми суб’єктами; 

 не зазнавати впливу кримінальних угруповань та не ставати об’єктом 
рейдерства і корупції; 

 збереження та нарощування стратегічного конкурентного потенціалу; 

 гарантування права власності; 
 відсутність крадіжок продукції 

Елементи інституціонального (у т. ч. громадського) середовища 

Взаємодія з 

громадськими та 

суспільними 

організаціями, 

іншими ринковими 

інституціями 

 збереження та підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили; 

 забезпечення доступу до ринку праці та зайнятості; 
 високий рівень соціальної безпеки трудової зайнятості;  
 задоволення споживчих потреб широких верств населення; 

 випереджувальне задоволення статичних і динамічних потреб 

споживачів, вплив на формування нових потреб; 

 активна участь у громадських проектах з недопущення реалізації 

недоцільних для суспільства корпоративно-лобістських рішень; 

 досягнення високого рівня участі у системі соціального діалогу; 
 покращання соціально-економічного становища та передумов розвитку 

території функціонування; 

 активна участь у проектах міжгалузевого та міжрегіонального 

співробітництва 

Злочинні структури та суб’єкти недобросовісної конкуренції 

Вплив на бізнес-

процеси злочинних 

угруповань 

 висока надійність системи збереження інформації; 

 збереження джерел фінансово-інвестиційного забезпечення та 

стабільності результатів науково-технічної інноваційної діяльності; 

 збереження виробничої інфраструктури (включаючи нематеріальні 

активи) розвитку господарської діяльності; 

 відсутність збитків та втрат у процесі судових розглядів спірних 
правовідносин;  

 недопущення розголошення конфіденційної комерційної інформації 

Персонал 

Соціально-трудові 

та комерційні 

відносини з 

персоналом 

 високий рівень продуктивності та ефективності праці; 

 накопичення та ефективне використання інтелектуально-кадрового і 

соціального капіталу; 

 утвердження іміджу соціально відповідального підприємства; 

 відсутність внутрішньофірмового підприємництва та девіантної 

поведінки персоналу; 

 лояльність, відданість працівників меті підприємства; 

 збереження комерційної таємниці 
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Додаток Л 

 

Таблиця Л.1 

Обсяги та динаміка зовнішньоекономічного співробітництва України та 

ЄС у 2013-2016 рр. (складено за [118]) 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2013 

2016 / 

2015 

Експорт товарів і послуг, млрд дол. США 20,2 20,4 15,3 16,4 -3,8 1,1 

- темпи зростання (до попереднього року), % 97,4 101,1 75,3 107,2 9,8 31,9 

Імпорт товарів і послуг, млрд дол. США 30,9 24,2 18,1 19,4 -11,5 1,3 

- темпи зростання (до попереднього року), % 104,4 78,2 74,7 107,2 2,8 32,5 

Сальдо, млрд дол. США -10,8 -3,8 -2,7 -3,0 -7,8 -0,3 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,65 0,81 0,85 0,79 0,14 -0,06 

- за товарами 0,62 0,81 0,85 0,79 0,17 -0,06 

- за послугами 1,0 1,27 1,06 1,26 0,26 0,20 

Частка країн ЄС в загальному – експорті 26,9 31,8 32,8 37,1 10,2 4,3 

- імпорті 37,2 39,8 42,1 43,7 5,5 1,6 

Прямі іноземні інвестиції в Україну 

(наростаючим підсумком, на кінець року), 

млрд дол. США 

44,4 35,6 33,0 34,9 -9,5 1,9 

Частка країн ЄС, % 76,3 77,9 76,0 76,2 -0,1 0,2 

Інвестиції України в ЄС (наростаючим 

підсумком, на кінець року), млрд дол. США 
6,1 6,0 6,0 6,0 -0,1 0,0 

Частка країн ЄС, % 92,2 95,0 96,7 96,7 4,5 0,0 

 

Таблиця Л.2 

Питомі обсяги та динаміка зовнішньоекономічного співробітництва 

України та ЄС у 2013 та 2016 рр. (складено за [118]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 2013 2016 

Експорт товарів у розрахунку на одного 

експортера, тис. дол. США 
4393,8 2299,5 -2094,3 

Імпорт товарів у розрахунку на одного 

імпортера, тис. дол. США 
3896,1 1784,6 -2111,5 

Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на 

одного суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності, млн дол. США 

4,7 2,9 -1,8 
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Таблиця Л.3 

Структура головних товарних позицій експорту України в ЄС  

у 2013 та 2016 рр. (складено за [118]) 
2013 р. 2016 р. 

Товарні групи 
Частки в 

структурі, % 
Товарні групи 

Частки в 

структурі, % 

Руда, шлаки і зола 10,5 
Продукція АПК і харчової 

промисловості 
30,5 ↑ 

Зернові культури 10,3 
Недорогоцінні метали та 

вироби з них 
22,9 ↓ 

Чорні метали 24,2 Чорні метали і вироби з них 21,9 ↓ 

Електричні машини 9,0 Електричні та механічні 

машини 
14,7 ↑ 

Насіння і плоди олійних рослин 7,4 
 

Таблиця Л.4 

Структура прямих іноземних інвестицій з ЄС в Україну у 2013 та 2016 рр. 

(складено за [118]) 
2013 р. 2016 р. 

Види економічної діяльності 
Частки в 

структурі, % 
Види економічної діяльності 

Частки в 

структурі, % 

Промисловість  

(у т.ч. переробна) 

34,5 

(28,1) 

Промисловість  

(у т.ч. переробна) 

33,8  

(30,4 ↑) 

Фінансова і страхова діяльність 26,0 Фінансова і страхова діяльність 25,3 ↓ 

Оптова і роздрібна торгівля 10,5 Оптова і роздрібна торгівля 10,5 

Операції з нерухомим майном 7,8 Операції з нерухомим майном 8,5 ↑ 

Інформація та телекомунікації 3,7 Інформація та телекомунікації 6,4 ↑ 
 

Субсидування; 11,6

Альтернативна 

фінансова 

підтримка; 4,6Інвестування; 12,3

Кредитування; 14,4

Підвищення 

доступності і 

здешевлення 

кредитування; 26,2

Гарантування; 12,2

Страхування; 

18,7

Рис. Л.1. Результати оцінювання потреби у фінансових послугах суб’єктів 

реального сектору економіки для виходу на ринки ЄС  
(на думку керівників), % 
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Додаток М 

 

Таблиця М.1 
Частки непродовольчих споживчих товарів, виготовлених не на території 
західних регіонів України, у структурі роздрібного товарообороту торгової 

мережі підприємств у 2012-2016 рр., % (складено за [118]) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні  
відхилення, ± 

2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 
2012 

2016 / 
2015 

Україна 58,1 61,0 60,5 60,7 64,4 6,3 3,7 

Волинська 50,4 57,2 57,5 63,1 65,6 15,2 2,5 

Закарпатська 59,3 60,7 56,3 55,0 60,8 1,5 5,8 

Івано-Франківська 54,8 54,2 46,1 49,0 55,2 0,4 6,2 

Львівська 59,0 58,4 59,1 55,3 60,0 1,0 4,7 

Чернівецька 46,1 44,6 45,0 41,8 47,3 1,2 5,5 

 
Таблиця М.2 

Темпи зростання імпорту непродовольчих споживчих товарів у західних 
регіонах України у 2012-2016 рр., % до попереднього періоду з 
урахуванням вартості національної валюти (складено за [118]) 

Регіони 
Роки Середні 

значення в 
Україні 

2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 131,9 90,2 104,7 129,2 121,7 115,5 

Волинська 119,6 111,6 104,6 150,8 221,6 141,6 

Закарпатська 100,7 102,7 125,3 105,6 131,9 113,2 

Івано-Франківська 100,1 58,5 124,2 112,8 156,3 110,4 

Львівська 101,0 80,0 148,8 99,5 136,8 113,2 

Чернівецька 111,2 89,0 104,0 135,0 134,2 114,7 

 
Таблиця М.3 

Обсяги імпорту непродовольчих споживчих товарів у західних регіонах 
України у 2012-2016 рр. (складено за [118]) 

Регіони 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Абсолютні 

відхилення, ± 
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о
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о
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2016 / 

2012 

2016 / 

2015 

Україна 609,4 100,0 549,6 100,0 575,1 100,0 743,3 100,0 904,5 100,0 295,1 161,2 

Волинська 7,1 1,2 8,0 1,5 8,3 1,4 12,5 1,7 27,8 3,1 20,7 15,3 

Закарпатська 15,2 2,5 15,6 2,8 19,6 3,4 20,7 2,8 27,2 3,0 12,0 6,5 

Івано-Франківська 7,7 1,3 4,5 0,8 5,6 1,0 6,3 0,8 9,8 1,1 2,1 3,5 

Львівська 22,2 3,6 17,8 3,2 26,4 4,6 26,3 3,5 36,0 4,0 13,8 9,7 

Чернівецька 1,3 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,6 0,2 2,2 0,2 0,9 0,6 
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Таблиця М.4 

Роздрібний товарооборот (РТО) та частки окремих груп непродовольчих 

споживчих товарів, виготовлених не на території України, у його структурі 

торгової мережі підприємств у західних регіонах України  

у 2016 р. (складено за [118]) 

Товари і товарні 

групи 
Показники Україна 

Регіони 

Волинська Закарпатська 
Івано-

Франківська 
Львівська Чернівецька 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Одяг та білизна з 

тканин 

обсяг РТО, 

млн грн 
10706,7 84,6 27,2 25,6 62,5 18,7 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
94,6 95,7 77,1 86,1 94,7 92,2 

Взуття 

обсяг РТО, 

млн грн 
6025,7 34,6 52,4 62,9 30,9 21,3 

частки не 

вітчизняних 

товарів, % 
97,1 94,9 97,1 97,7 97,4 98,2 

Товари 

парфумерно-

косметичні 

обсяг РТО, 

млн грн 
16928,1 276,6 233,5 223,0 802,4 195,8 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
82,7 73,1 80,4 77,8 79,5 84,1 

Комп’ютери, 

периферійне 

устаткування, 

програмне 

забезпечення 

обсяг РТО, 

млн грн 
3561,0 55,8 48,5 80,1 167,5 64,0 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
99,3 99,1 95,4 99,8 95,0 99,7 

Аудіо- та 

відеообладнання, 

телекомунікаційне 

устаткування 

обсяг РТО, 

млн грн 
9005,7 160,3 158,1 261,0 484,8 143,2 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
99,8 99,8 96,0 99,5 97,2 98,3 

Автомобілі та 

автотовари 

обсяг РТО, 

млн грн 
32919,5 2653,9 7053,1 3197,0 2029,4 2774,9 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
94,0 98,0 93,4 79,5 86,1 92,2 

Побутові 

електротовари та 

освітлювальне 

приладдя 

обсяг РТО, 

млн грн 
13903,2 2152,6 2378,5 2645,3 7918,4 2145,7 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
87,5 84,7 76,9 88,7 81,0 86,2 

Матеріали 

будівельні та 

залізні вироби 

обсяг РТО, 

млн грн 
20064,9 5922,1 6641,9 9546,1 15106,3 3746,6 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
43,4 38,0 33,2 22,9 43,9 35,7 

Побутові засоби 

для миття, 

чищення та 

догляду 

обсяг РТО, 

млн грн 
10146,2 1955,0 1685,5 1813,0 7104,4 1401,3 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
65,8 58,4 72,8 56,8 50,7 56,9 
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Продовження табл. М.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Товари 

фармацевтичні 

обсяг РТО, 

млн грн 
47452,4 11359,8 8798,1 9860,2 2481,4 10750,5 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
49,7 42,8 42,1 43,7 53,9 40,5 

Товари медичні  

та ортопедичні 

обсяг РТО, 

млн грн 
6822,9 1271,7 1074,6 1432,4 3511,2 1391,3 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
56,4 40,2 43,8 43,9 45,7 53,9 

Бензин  

моторний 

обсяг РТО, 

млн грн 
51340,4 9851,0 20309,2 14564,8 32846,4 9711,4 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
40,9 36,9 40,7 42,6 35,9 19,6 

Дизельне пальне 

(газойль) 

обсяг РТО, 

млн грн 
36928,1 18659,9 27820,9 16992,6 40462,3 4303,4 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
47,7 50,2 58,3 42,8 35,9 28,7 

Газ стиснений та 

скраплений для 

автомобілів 

обсяг РТО, 

млн грн 
13572,1 2460,2 3456,4 2658,8 6386,7 4053,5 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 
35,1 32,7 51,6 36,8 46,9 34,2 
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Рис. М.1. Коефіцієнти випередження імпорту над експортом 

непродовольчих споживчих товарів у західних регіонах України  

у 2012-2016 рр. (складено за [118]) 
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Рис. М.2. Коефіцієнти покриття експортом імпорту непродовольчих 

споживчих товарів у західних регіонах України у 2012-2016 рр.  

(складено за [118]) 


