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1. ВСТУП ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ 

 

Дана робота покликана сформувати критерії віднесення галузей промисловості до 

таких, що мають стратегічне значення для економіки країни та безпеки держави, а також 

визначити перелік стратегічних галузей промисловості відповідно до сформованих критеріїв 

та перелік пріоритетних напрямків державної політики у сфері стратегічних галузей 
промисловості.  

Розвиток і основу стратегічних галузей промисловості України формують такі галузі, 

як: авіабудування; військово-промисловий комплекс; космічна діяльність; електронна та 

радіоелектронна галузь; машинобудівна галузь (верстатобудування); хімічна галузь; 

виробництво на основі титану та магнію; легка промисловість; переробка в 
агропромисловому комплексі. 

У контексті дослідження формується розуміння історичного підґрунтя зародження 

таких галузей в Україні, їхня основа діяльності, сучасний стан та необхідність розвитку, як 

невід’ємного структурного елементу в побудові цілісного підходу до ефективної діяльності 

стратегічних галузей промисловості України.  
Слід мати розуміння, що не існує цілісного підходу щодо розвитку заявлених 

галузей промисловості, який би вирішив комплексно дане питання шляхом введення 

чи то певних пільгових економічних зон, чи то певних державних преференцій, як 

єдиного механізму. Кожна галузь потребує власного підходу і стратегічного планування 

з визначеними практичними кроками та є предметом окремого дослідження, яке б 

містило глибшу та більш методологічну і трудомістку основу з розумінням сучасних 

тенденцій.  
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2. ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Досвід економічної трансформації успішних країн дозволив накопичити широкий 

інструментарій промислової політики. До того ж, як набір інструментів, так і підходи до 

їхнього застосування пройшли певний еволюційний розвиток, який доцільно умовно 
розділити на три етапи. 

➢ Підходи до застосування інструментів: 

✓ Структурний підхід: створення цільової структури економіки через 

підтримку цільових галузей та підприємств. Практикувався у післявоєнний 

період – до 70-х років, характеризувався підтримкою так званих національних 
«чемпіонів» (серед галузей і в результаті – підприємств), переважали 

інструменти вертикальної промислової політики.  

Попри хороші успіхи промислової політики у багатьох країнах, недоліком 

такого підходу вважається спотворення конкуренції, виникнення часто 

демотивованих «чемпіонів», які конкурують не за споживача, а за державну 
підтримку. Вони концентруються не на підвищенні ефективності, а на 

пригніченні активності та дестимулюванні конкурентів, яким без державної 

цільової підтримки важко досягнути хороших результатів.   

✓ Ринковий підхід став пріоритетним на хвилі лібералізації і 
дерегулювання в 70-90-х роках, характеризувався відходом від промислової 

політики як такої. Базовою ідеєю стало створення сприятливих умов для 

широкого кола підприємств у всіх галузях без концентрації на структурних 

пріоритетах. Зниження вхідних бар’єрів на ринки, розвиток інфраструктури, 

забезпечення існування сприятливого ділового клімату, інвестиції в людський 
капітал через освіту та охорону здоров’я та ін. дозволяли розраховувати, що 

сектори економіки з найвищим потенціалом отримали б достатній поштовх до 

розвитку і без цільової державної підтримки, перетворилися б на «чемпіонів» у 

результаті конкурентної боротьби, народжуючи найбільш конкурентоспроможні 

підприємства.  
Цей етап характеризувався використанням горизонтальних інструментів 

промислової політики. Основним недоліком ринкового підходу є 

необов’язковість позитивних структурних змін в економіці, навіть за умови 

створення найсприятливіших умов і найкращого ділового та інвестиційного 

клімату. Навпаки, у сучасному світі, зі зростанням розриву між країнами з 
високими та середніми і низькими доходами, його реалізація може закріпити 

несприятливу міжнародну спеціалізацію країни, залишивши її у кращому 

випадку в пастці середнього доходу.  

✓ Сучасний етап еволюції промислової політики передбачає синтез 

найкращого із зазначених вище підходів. Стратегічна промислова політика 
передбачає пошук і визначення пріоритетних галузей промисловості, 

визначення структурних пріоритетів, однак необов’язково «зверху», а внаслідок 

постійного державно-приватного діалогу з прагненням зберегти істотний вплив 
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ринкових механізмів на цей процес. Промислова політика в такому форматі 

передбачає використання комбінації вертикальних і горизонтальних 

інструментів, обов’язкову підтримку і стимулювання конкурентного 
середовища в процесії її реалізації.  

Під інструментами промислової політики слід розуміти державне втручання, яке 

сприяє досягненню цілей промислової політики, впливаючи на поведінку суб’єктів 

економічної діяльності.  

Для зручності аналізу інструменти промислової політики доцільно розглядати в розрізі 
двох основних категорій, у застосуванні в рамках п’яти ключових напрямків. Категоріями, 

згідно з підходом ЮНІДО, є інтервенції держави в ринковий процес (наприклад, субсидії, 

тарифи, податки), які є загалом ціновими інструментами, а також безпосередня участь 

держави (надання державою послуг, активів, допомоги в організації процесів тощо).  

Зазначені механізми державного втручання застосовуються у наступних областях: 
продукти та послуги, ринки капіталів, ресурси, ринок праці, технології, разом формуючи 

матрицю 5-на-2 інструментів промислової політики: 

 

Області 

застосування 

Інструменти втручання у 

ринковий процес 

Інструменти безпосереднього 

внеску держави 

Продукти та 
послуги 

- Митні тарифи 

- Субсидії експортерам 

- Повернення ввізного 

мита експортерам 

- Податкові пільги 

- Стимулювання 
внутрішніх та прямих 

іноземних інвестицій 

- Політика державних 

закупівель 

- Програми підтримки 

внутрішніх ділових зв’язків між 
підприємствами 

- Інформаційна підтримка 

щодо експортних ринків, участь у 

міжнародних торгових виставках  

- Маркетинг країни, 
направлений на залучення прямих 

іноземних інвестиції 

- Центри «єдиного вікна» щодо 

полегшення та прискорення 
виконання умов реєстрації 

регулювання 

- Агентства з просування 

інвестицій 

Ринки капіталів 

- Цільові кредити 

- Субсидування 

процентних ставок 

- Банки розвитку 

- Державний венчурний 

капітал, державне фінансування 

венчурної діяльності 

Ресурси 
- Субсидування орендної 

плати 

- Спеціальні економічні зони, 
зони експортної переробки 

- Індустріальні парки 

- Будівлі та споруди, інші 

активи для організації виробництва 
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Області 

застосування 

Інструменти втручання у 

ринковий процес 

Інструменти безпосереднього 

внеску держави 

- Інфраструктура 

- Бізнес-інкубатори 

Ринок праці 

- Пільги по нарахуваннях 

на зарплату 

- Субсидії та гранти на 
розвиток персоналу 

- Учбові заклади  

- Центри підготовки кадрів 

Технології 
- Субсидії та гранти на 

наукові дослідження та 
розробки 

- Підтримка процесу трансферу 

технологій від іноземних партнерів 

та інвесторів  

- Програми розвитку 
технологій 

- Державні науково-дослідні 

інститути 

- Державно-приватне 
партнерство у наукових 

дослідженнях та розробках 

 

Поточний консенсус серед науковців та фахівців засвідчує, що не існує найкращих або 

найефективніших, або на противагу – невдалих чи навіть шкідливих інструментів 
промислової політики. Успіх або невдача тих чи інших інструментів залежить від конкретної 

форми застосовуваних інструментів для рішення поставлених цілей і задач, а також 

специфіки застосування, зокрема достатності та ненадмірності у державному втручанні та 

допомозі. Наприклад, державні пільги можуть як сприяти розвитку ключового сектору 

економіки, так і знизити рівень конкуренції через створення монополії або олігополії на 
ринку, зменшивши конкурентоздатність підприємств та знизивши потенціал цього сектору.  

Тому найкращою практикою вважається дослідження власних та чужих помилок у 

процесі вибору та реалізації інструментів, постійна робота та експерименти щодо 

застосування інструментарію, аналіз ефективності інструментів у дії, підтримка діалогу з 

приватним сектором, внесення коригувань у політику в результаті проведеного аналізу і 
отриманого зворотного зв’язку. Фактично, імплементація інструментів промислової політики 

є здебільшого контекстною – повністю залежною від особливостей, умов у конкретній країні 

та секторі застосування, цілей, що визначають політику.   

Десятки років накопиченого досвіду застосування інструментів промислової політики 

і сотні негативних прикладів, провалів і невдач свідчать про те, що цей процес сповнений 
ризиків і проблем. Додатково до типових ризиків, притаманних участі держави в економіці в 

цілому, застосування інструментів промислової політики для країн з відносно низькими та 

середніми доходами ускладняється тим, що підбір конкретних інструментів промислової 

політики зазвичай проходить певну еволюцію з розвитком економік.  

Сучасні топові постіндустріальні економіки світу вже не потребують інструментів, які 
можуть бути найкориснішими для менш розвинутих країн. Мова йде про, наприклад, субсидії 

експортерам, вимоги до локалізації та частки місцевих компонентів та ін., які свого часу 

допомогли економікам першого світу досягнути поточного рівня розвитку. У сучасних 

умовах застосування подібних інструментів звужує ринки для цих країн, і вони досить 
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ефективно борються з ними через двосторонні договори про вільну торгівлю, організації на 

кшталт СОТ (включно через договори TRIMS та TRIPS), ОЕСР, МВФ (через стимулювання 

структурних реформ в країнах) та ін., встановлюючи і ефективно контролюючи правила гри 
у торгівлі, рухові капіталів та інвестицій для менш розвинених країн, завдаючи шкоди 

останнім і часто залишаючи їх у пастці середнього або навіть низького доходу.  

Зазначена політика раціоналізується шляхом продукування десятків досліджень про 

шкідливість зазначених і аналогічних індустріальних політик «минулого покоління», які 

засвідчують, що їх застосування призводить до падіння обсягів світової торгівлі, зниження 
довгострокової конкурентоздатності в країнах, які їх застосовують, викликають дисбаланси 

в економіках через витіснення непріоритетних секторів тощо. 

Зважаючи на свідому протидію сильніших конкурентів на світовій економічній арені, 

які до того ж встановлюють правила та слідкують за їх виконанням, при виборі і формуванні 

стратегії застосування інструментів індустріальної політики для України вкрай важливим є 
зважений і збалансований підхід, ретельний аналіз можливих наслідків і ризиків.   

 

➢ Основні ризики реалізації інструментів промислової політики можна 

узагальнити наступним чином: 

 

✓ Ризики як наслідки ручного управління на противагу автоматичним 

ринковим механізмам  

У ринкових економіках найкращі рішення щодо стратегії розвитку 

викристалізовуються у конкурентній боротьбі між економічними агентами, у тому числі 
шляхом проб і помилок і за рахунок тих, хто програв у цій конкурентній боротьбі. На 

противагу цьому, держава формулює промислову політику і обирає інструменти промислової 

політики для реалізації певних цілей і, згідно з існуючим теоретичним обґрунтуванням 

необхідності промислової політики, робить вона це для ліквідації збоїв ринкових механізмів, 

які не дозволяють ринку обрати стратегічно важливі галузі і напрямки розвитку економіки 
для досягнення найкращого можливого результату. 

Відповідно, і це підтверджується історичними прикладами, основним ризиком є те, що 

замість оцінюваних ринкових збоїв ми отримуємо збій державної політики, який, на відміну 

від ринкових процесів, що самокоригуються, рухомі «невидимою рукою ринку», може 

призвести до довгострокових негативних наслідків і дисбалансів в економіці. 
Однією з причин провалу інструментів промислової політики може бути неправильна 

діагностика проблеми, і, як результат, неправильний вибір коригуючої політики. Наприклад, 

проблема може бути не у неспрацюванні ринкових механізмів, а у вже існуючих обмеженнях, 

накладених державою на функціонування ринкової економіки та результуючих 

диспропорціях в економіці (високі податки, існуючі субсидії, високі бар’єри для входу в 
ринок, регулювання ринку праці тощо). У результаті, обрана промислова політика може ще 

більше розбалансувати систему, що призведе до подальших спотворень.  

Не менш важливою проблемою є вибір тієї чи іншої промислової політики і підбір 

інструментів. Ніби часто очевидна відповідь на питання, яку саме галузь або галузі варто 

підтримувати і яким чином, може бути далеко не настільки однозначною. Ні фахівці, ні 
політики не знають правильної відповіді на питання, яким чином розподіляти капітал і 

трудові ресурси найефективнішим чином в економіці або порівняльні переваги десятків тисяч 



8 
 

окремих компаній та людей в різних галузях в певний момент часу, особливо з урахуванням 

дій у відповідь конкурентів з інших країн, що чудово довела планова економіка в СРСР.  

Не можуть вони врахувати і так звані альтернативні витрати – тобто, що саме 
втрачають інші, ніби непріоритетні галузі, коли держава задіює інструментарій промислової 

політики для підтримки пріоритетних. Жоден державний орган не зможе оцінити заздалегідь, 

які інші непріоритетні галузі, що прямо або опосередковано постраждали від активної 

підтримки обраних ключових, могли б забезпечити ще більший економічний приріст, 

інновації або створити робочі місця та додаткові позитивні стимули для більшої кількості 
підприємств в економіці.  

Іншими словами, обсяг знань і розуміння, якими мають володіти люди, що визначають 

промислову політику і обирають інструментарій, має бути надзвичайним. Вони повинні бути 

абсолютно правильно проінформованими і розуміти сутність величезного обсягу складних 

аспектів функціонування економіки, бути здатними точно оцінювати вплив сотень дрібних 
факторів. Теоретично це можливо, однак практика роботи тисяч дуже високооплачуваних і 

висококваліфікованих портфельних менеджерів і аналітиків, які оцінюють і прогнозують 

діяльність окремих фірм (що є простішою задачею) на фондових ринках розвинутих країн, 

показує, що це вдається дуже небагатьом і непостійно.  

Для управління цим ризиком у разі прийняття рішення про застосування 
інструментарію промислової політики можна: 

- Максимально ретельно підходити до формулювання промислової 

політики та задіювати усі можливі ресурси, зокрема із залученням зовнішніх 

консультантів.  

- Рухатися крок за кроком, що дає можливість оцінювати ефект окремих 

втручань та збалансованість і непротиріччя застосовуваних інструментів. Наприклад, 

можна підходити до промислової політики, як до пошуку і усунення обмежень на 

шляху до зростання методом «дерева рішень». Якщо вдалося визначити, що виходу 

підприємств певної галузі на експортні ринки заважає відсутність фінансування, можна 
використати інструменти ринку капіталів (цільове кредитування за субсидованими 

ставками, фінансування через банк розвитку тощо). Якщо фірми, які працюють у 

галузі, могли б досягнути більшого, працюючи в рамках агломераційного об’єднання, 

користуючись інфраструктурою, в яку не мають змоги інвестувати самостійно – 

об’єднати їх у СЕЗ, створивши відповідні умови. 

- Розглядати процес промислової політики як безперервний експеримент з 

підтримкою постійного діалогу з приватним сектором. Здійснювати постійну оцінку 

ефективності і результативності інструментів згідно з визначеними KPI, бути готовими 

до швидкого коригування, зміни інструментів або до припинення політики на основі 

отриманих даних та зворотного зв’язку від бізнесів.  

- Відповідно, не брати на себе безстрокових або безумовних зобов’язань. 

- Здійснювати постійний моніторинг і оцінку стану внутрішньої 

конкуренції як у галузях та секторах, що є об’єктами промислової політики, так і поза 

ними в економіці в цілому, підтримувати конкурентне середовище, коригувати або 
припиняти дію інструментів промислової політики в разі погіршення конкурентного 

середовища.   
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Крім того, застосування такого широкого інструментарію має переслідувати 

заздалегідь встановлене стратегічне завдання, досягнення якого буде метою системи 

державних цільових програм (далі – ДЦП). 
На сьогоднішній день ДЦП фактично стали єдиною підставою для застосування 

інструментарію впливу на показники державного бюджету. Посилання на ДЦП 

містяться у Законах України про Державний бюджет України на кожен кожен рік. 

Таким чином,  ДЦП стають первинним та головним нормативним актом, який 

фактично зумовлює процедуру формування показників Державного бюджету на 
поточний рік.  

Своєю чергою Державний бюджет в умовах глибокої кризи банківського 

сектору та відтоку прямих іноземних інветицій став єдиним ефективним інструментом 

фінансування розвитку галузей промисловості. 

На сьогоднішній день в Україні не існує єдиного підходу до формування ДЦП, 
як системного докумета, що забезпечує досягнення конкретної стратегічної мети. А 

існуючі ДЦП не пов`язані між собою та інколи суперечать одна одній, навіть у 

випадках, коли стосуються розвитку однієї галузі економіки та державного управління. 

Яскравим прикладом такої неузгодженості є Державна цільова програма 

розвитку озброєння та військової техніки та Державна цільова програма реформування 
та розвитку оборонно-промислового комплексу. Наведені програмні документи 

ставлять собі за мету належне ефективне забезепечення Збройних сил України 

озброєнням та військовою технікою. Наведені ДЦП були затверджені на 5 років, до 

2021 року. У процесі їхнього виконання стали очевидними наступні недоліки: 

- Міністерство економіки фінансує виробництво продукції, яка не потрібна ані 

армії, ані іноземним замовникам.  

Неузгодженість двох ДЦП за номенклатурними позиціями. Таким чином, вживаються 

прямі заходи щодо державного фінансування виробництва продукції без належного 

аналізу перспектив її використання. 

- Державні замовники не вміють рахувати державні кошти. 

Відсутність спроможності ставити та досягати стратегічні цілі в умовах обмеженого 

ресурсу. Повне нерозуміння реальних спрможностей фінансово-економічної системи 

держави, що в результаті призвело до недофінансування показників прийнятих ДЦП у 

розмірі близько 70 відсотків. 

- Державні кошти – подарунок, а не інвестиція. 

Відсутність належного фінансово-економічного обгрунтування вибору того чи іншого 

заходу програми, яке б передбачало прорахунок можливості повернення коштів до 

державного бюджету внаслідок виконання заходу програми через податки, обовязкові 

платежі, прибуток державних підприємств, зниження вартості готової продукції для 
державного замовника, як споживача. 

- Споживачі та вирбники кінцевої продукції існують окремо та не пертинаються в 

реальному житті. 

Порядок, передбачений для виконання окремих заходів ДЦП, робить такі заходи 
нездійсненними за строками, об`ємом фінансування та виробничим циклом. 

 На цьому конкретному прикладі підтверджується відсутність інтегрованого на 

загальнодержавному рівні стратегічного планування, а іноді і стратегічного бачення 

розвитку економіки та зокрема промисловості. 
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 Стратегічні плани та цільові програми не мають на меті досягнення єдиного 

стратегічного результату. 

 З метою виправлення ситуації, що склалася, необхідно: 

- актуалізувати державні цільові програми розвитку окремих галузей промисловості та 

узгодити їх з програмами використання та споживання готової продукції та полслуг. 

- визначити обов`язковими при складанні та затвердженні державних цільових програм 

критерії щодо взаємоповязанності цілей програми, ієрархії таких цілей, переліку 
взаємодіючих органів державної влади та місцевого самоврядування, прив`язки до 

конкретного регіону, інноваційності та унікальності. 

- визначити «єдине вікно» подання державних цільових програм на затвердження на 

державному рівні у встановленому законодавством порядку. 

 
✓ Ризики, пов’язані з політичною пасткою 

Однією з основних причин неефективності або провалу промислової політики є той 

факт, що будь-яка допомога від держави занадто легко перехоплюється групами політичного 

впливу та зацікавленими особами, наближеними до політики, та піддається маніпулюванню 

для досягнення корисливих цілей.  
Навіть якщо інструменти промислової політики мають на меті допомогти певним 

секторам економіки, останні не здійснюють операційну діяльність, не виробляють та не 

продають товари і послуги, не створюють робочі місця. Це все роблять фірми, які і отримують 

допомогу та підтримку. От ці фірми, як і їхні прямі конкуренти та фірми з інших секторів, 

будуть боротися за державну підтримку і преференції, впливаючи на політичні рішення через 
лобіювання та корупційний вплив, що веде до зловживань особами, які приймають рішення з 

боку держави.  

За найгіршого сценарію цей ризик може не лише звести нанівець позитивний ефект від 

використання інструментів промислової політики, а й завдати довгострокової шкоди 

економіці, створити суттєві дисбаланси і диспропорції в економічному розвитку країни.  
Що можна зробити для ефективного управління цим ризиком: 

- Зробити процес формулювання промислової політики і вибір 

інструментів максимально прозорим і публічним, із залученням усіх груп інтересів та 

суспільства в цілому до участі і обговорення ще «на березі». 

- Визначити чіткі критерії використання тих чи інших інструментів 

промислової політки, прив’язати прийняття рішення про надання підтримки до певних 

показників, зробити процес максимально автоматизованим 

- Виключити безпосередній вплив чиновників на ключові рішення, 

встановивши між ними і бенефіціарами рішень від бізнесу технічний персонал або 

програмні продукти, які фіксують рішення «так» чи «ні» в автоматичному режимі на 

основі заздалегідь визначених критеріїв. 

- Підтримувати максимальну прозорість у процесі реалізації промислової 

політики, застосуванні певних інструментів, створюючи можливості для журналістів 

та суспільства в цілому аналізувати відповідність прийнятих рішень визначеним 
критеріям та вимагати коригувань у разі появи будь-яких зловживань, проявів 

непотизму тощо.   

Зазначені ключові ризики промислової політики стосуються практично усіх 

інструментів, які можуть бути задіяні для її реалізації тією чи іншою мірою. Винятками 
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можуть бути окремі інструменти, направлені на загальне покращення ділового та 

інвестиційного клімату, на допомогу усім секторам економіки, на інформаційну підтримку 

(наприклад, інформаційна підтримка щодо експортних ринків, участь у торгових виставках, 
маркетинг країни для залучення прямих іноземних інвестицій, центри «єдиного вікна» тощо).  

 

Ще один суттєвий блок ризиків промислової політики безпосередньо стосується 

певного набору інструментів, найчастіше з категорії втручання у ринковий процес 

(наприклад, митні тарифи, субсидії експортерам та аналоги, цільові кредити, а також політики 
державних закупівель, встановлення вимог до локалізації та частки місцевих компонентів 

тощо). 

Однак, зважаючи на потенційний негативний ефект від реалізації цих ризиків і 

можливий творчий підхід в інтерпретації тих чи інших інструментів іншою стороною, аналіз 

цього блоку варто здійснювати у застосуванні до будь-якого інструменту, який планується до 
використання у промисловій політиці. Мова йде про:  

 

✓ Ризики протидії торгівельних партнерів та санкцій міжнародних 

організацій 

У сучасному світі глобалізації, вільної торгівлі і руху інвестицій та капіталу практично 
будь-яка спроба країн з низькими та середніми доходами допомогти своїм підприємствам 

стати конкурентнішими на світовому ринку, посилити експортний потенціал, зустріне 

легітимний опір торгових партнерів як напряму (через дзеркальні або непропорційні зустрічні 

санкції, або на основі двосторонніх договорів про вільну торгівлю), так і за посередництвом 
міжнародних організації, покликаних слідкувати за збереженням існуючих правил гри 

(наприклад, договорами TRIMS та TRIPS у рамках СОТ). 

Зважаючи на високий ризик і негативний ефект можливих наслідків, формулювання 

промислової політики і вибір інструментів має включати: 

- Ретельний аналіз відповідності політики і інструментів взятим на себе 
зобов’язанням за міжнародними (наприклад, в рамках СОТ) і двосторонніми 

договорами. 

- Детальний аналіз ризиків, пов’язаних потенційними активними кроками 

протидії інших країн як безпосередньо, так і через міжнародні організації, приділяючи 

особливу увагу торгівельним партнерам, як існуючим, так і потенційним. 

- Детальний аналіз можливої реакції міжнародних організацій, членами 

яких є, або допомогою та підтримкою яких користується Україна (наприклад, МВФ). 

- Дослідження сучасної практики найкращих прикладів промислових 

політик інших країн, в тому числі розвинених, з метою виявлення дозволених стратегій 

та інструментів у промисловій політиці. 

- Пошук альтернативних інструментів, які дозволять реалізовувати 

промислову політику, не наражаючи країну на ризик протидії та санкцій зі сторони 

торгових партнерів та міжнародних організацій. Наприклад, країна може 

застосовувати критерії локалізації для створення ринку для місцевих компаній в 
державних закупівлях, попри заборону застосовувати вимоги частки місцевих 

компонентів щодо продукції іноземних компаній згідно з TRIMS.  
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До того ж, географічний потенціал України, а також роль держави у глобальній 

геополітиці зумовлюють субєктивний підхід іноземних держав-партнерів до окремих 

ініціатив та напрямків розвитку України. Наведені стратегічні фактори можуть бути 
фактором на користь розвитку економіки України, але на практиці, в індивідуальному 

порядку Україні фактично заборонені деякі торгівельні операції, незважаючи на відсутність 

міжнародних обмежувальних заходів.  

В умовах таких обмежень вирішальною стає роль дипломатичних служб та торгових 

представників України.  
Слід зазанчити, що на практиці призначення того, чи іншого представника України у 

міжнародних відносинах ретельно вивчається та безумовно узгоджується з представниками 

країн-партнерів України. Таким чином, Україна безповоротно втрачає ініціативу при 

просуванні інтересів власної економіки. Національна економіка стає заручником 

міжнародних фінансових інструментів та не має механізмів для зростання, особливо, в умовах 
тривалої фінансової кризи. 

Виходом з такої ситуації може стати особливий порядок відбору торгових 

представників України, які на сьогоднішній день мають статус політичних посадовців 

(відсутні критерії відбору), а також обов`язкова участь спеціалістів окремих галузей 

промисловості на ряду з державними службовцями та кар`єрними дипломатами у формуванні 
та затвердженні політики зовнішніх відносин України. 

 

✓ Ризики, пов’язані із супротивом існуючої системи 

 
Самозбереження є основною задачею будь-якої системи. Наведене рівно стосується як 

людського організму, як ситеми, так і системи державного управління. 

Супротив реформуванню системи або впровадженню нових механізмів регулювання 

та діяльності є нормальною реакцією системи державного управління. 

Нормотворча процедура та порядок реалізації ініціатив щодо реформування, які 
існують в системі законодавства України роблять неможливим досягнення результату. 

Конкретні державні службовці та політичні діячі обмежені у реалізації власних 

ініціатив. 

Про наведене яскраво свідчить відсутність масових прикладів реалізації механізмів 

державно-приватного партнерства. Незважаючи на існування законодавства про державно-
приватне партнерство, зазначений механізм не реалізовується на практиці. 

Основними перешкодами в розвитку, наприклад, державно-приватного партнерства є 

наступні фактори: 

- Відсутність успішної практики реалізації проєктів державно-приватного партнерства 

розглядається як єдина підстава для відмови від участі держави в особі окремих 
посадових осіб в таких проєктах.  

- В Україні існують 5 слідчих органів, які мають право реєструвати кримінальні 

провадження з приводу будь-яких дій чи бездіяльності окремих посадових осіб та осіб 

приватного права. Підхід до кримінального провадження є таким, що відповідальність 

за необгрунтоване звинувачення є критичною для посадових осіб слідчих органів. 
Таким чином, уся правоохоронна система працює не на принцип адекватності 

покарання, а на принцип самозахисту.  
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- Система органів державної влади та порядок розподілу їхніх повноважень була 

створена, зокрема, для реалізації механізму стримань та противаг, а також для 

всебічного опрацювання кожного проєкту рішення, що приймається на державному 
рівні. Але на практиці участь декількох суб`єктів у прийнятті спільного рішення 

повністю блокує ухвалення такого рішення.  

 

До впровадження дієвої реформи державної служби можливими шляхами виходу із 

ситуації, що склалася, є: 

- нормотворча ініціатива щодо спрощення процедур внутрішньодержавного погодження 

рішень; 

- максимальна автоматизація процесу прийняття рішень із запобіганням критичному 

впливу людського фактору; 

- поступове усунення державних службовців від прийняття конкретних управлінських 

рішень. 

 

3. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
 

3.1. ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО  

 

3.1.1. Історичний контекст і визначення галузі: 

Верстатобудування та інструментальне виробництво в Україні виникло 
внаслідок розвитку республіканської промисловості, включно з важкою. Розміщення 

продуктивних сил галузі відповідало формуванню в УРСР трьох територіально-

економічних районів, як-от південно-західний, південний та донецько-

придніпровський, включно з донецьким та придніпровським промисловими районами, 

київським, одеським, харківським, львівським промисловими вузлами та приазовським 
крупним промисловим вузлом.  

Сучасна модернізація зазначених сегментів промисловості може розглядатись як 

додаткова опція реновації та розвитку сучасніших галузевих напрямків позитивної 

індустріальної мутації/еволюції (за Шумпетером). 
Верстатобудівна та інструментальна промисловість обслуговує транспорт, 

машинобудування, деревообробку, будівництво, добувну промисловість чорну 

металургію. Серед базових видів продукції галузі: станки металорізальні, машини 

ковальсько-пресові, верстати деревообробні, підшипники, інструменти. Серед важкого 

верстатобудування можна виділити обладнання для видобутку вугілля. 

Верстатобудування та інструментальне виробництво з огляду на валовий випуск 

є виробництвом кінцевих товарів, тож не може розглядатись як базова, флагманська 

галузь національної промисловості. Водночас верстатобудування може відігравати 

суттєву роль у політиці держави щодо збільшення рівня доданої вартості у структурі 

національного виробництва. 
 

3.1.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Наразі в секторі верстатобудування та інструментального виробництва можна 

виділити: 
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1. Виробництво верстатів з деревообробки. Базові виробники: 

«Верстатобудівник», Львівський експериментальний завод технологічного 

обладнання. Серед імпортерів продукції українських підприємств – Польща, РФ, 
Білорусь, Естонія, Молдова, Австрія, Саудівська Аравія. Обсяги поставок вкрай 

малі, проте мають потенціал для нарощування. 

2.  Виробництво токарних металорізальних верстатів. Базові виробники: 

Київський верстатобудівний концерн, Краматорський завод важкого 

верстатобудування (понад 40% ринку). Серед імпортерів продукції – Казахстан, РФ, 
Білорусь, США, Індія, В‘єтнам, Іран. 

3. Виробництво верстатів з обробки мінеральних матеріалів. Базові 

виробники: «Радіан», «Діамант», Гідропром. Серед імпортерів продукції – 

Афганістан, РФ, Азербайджан, Білорусь, Туреччина, Швейцарія. 

4. Серед виробників випуску інструментального товарного ряду та 
підшипників, варто виділити «Укрпідшипник» у складі Артемівського заводу з 

обробки кольорових металів, Український НДІ «Укркольорметобробка», 

Артемівський машинобудівний завод.  

Найбільші центри виробництва галузі: Львів, Київ, Харків, Дніпро, 

Краматорськ, Бахмут. 
 

 

 

 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)      

за видами економічної діяльності у 2010–2019 роках       
  

        

Показник 

2010 2011 2012 2013 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн.грн 

у % до 

підсумку 
млн.грн 

у % до 

підсумку 
млн.грн 

у % до 

підсумку 

Промисловість 
1043110,0 100,0 1305308,0 100,0 1367925,5 100,0 1322408,4 100,0 

виробництво 

електричного 
устаткування 15755,2 1,5 16715,6 1,3 22141,3 1,6 21832,4 1,6 

виробництво машин 

і устаткування, не 

віднесених до 
інших груп 30608,7 2,9 37622,8 2,9 37567,8 2,8 34782,4 2,6 

         

         

Показник 2014 2015 2016 2017 
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млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн у % до 

підсумку 

Промисловість 1428839,1 100,0 1776603,7 100,0 2158030,0 100,0 2625862,7 100,0 

виробництво 

електричного 

устатковання 

21005,7 1,5 24038,5 1,3 26594,6 1,2 32986,9 1,2 

виробництво 

машин і 

устатковання, не 

віднесених до 

інших угруповань 

33524,8 2,3 41998,0 2,4 50105,3 2,3 59767,7 2,3 

         

  

 

        

Показник 

2018 2019 
    

млн грн 

у % до 

 

підсумку 

млн грн 

у % до 

 

підсумку     

Промисловість 3045201,9 100,0 3019383,1 100,0     

виробництво 

електричного 

устаткування 

43098,9 1,4 40850,8 1,4     

виробництво 

машин і 

устаткування, не 

віднесених до 

інших угруповань 

70237,3 2,3 71083,1 2,4     

 
 

Починаючи з 2010 року, виробництво електричного устаткування (електричні 

верстати та прилади) та виробництво машин і устаткування в Україні поступово 

зростало з 46 млрд грн до 56 млрд грн (2013-й рік). З 2014 року спостерігається спад у 

галузевому розвитку. За рахунок знецінення національної валюти та інфляції 
фіксується збільшення номінального значення випуску на 67 млрд грн, однак частка 

вказаних галузей у загальній структурі промислового виробництва знизилась з 4,4% 

(екстремум 2010 року) до 3,7-3,8% у період 2018-2019 років. 

$ млрд 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

промисловість 130389 163164 170991 165301 120171 81346 84463 98717 111956 116804 

виробництво електричного 

устаткування 
1969 2089 2768 2729 1767 1101 1041 1240 

1585 
1580 

виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших груп 

3826 4703 4696 4348 2820 1923 1961 2247 

2582 

2750 
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Загалом: 5795 6792 7464 7077 4586 3024 3002 3487 4167 4330 

 

 
 

 

Об‘єктивніші дані можна отримати під час перерахунку статистичних даних за 

середньозваженим офіційним курсом НБУ гривні до долару США.   
Максимальне виробництво у галузі спостерігалось у 2012 році – $7,5 млрд. 

Починаючи з 2014 року, вказаний показник постійно зменшувався: мінімальний 

екстремум - $3 млрд у 2016 році. У 2019 році даний показник склав  $4,3 млрд. 
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Обсяг нових замовлень  

    

Період  

Обсяг нових 

замовлень 

З нього обсяг іноземних 

замовлень 

млн грн млн грн 

у % до 

обсягу 

нових 

замовлень 

2013 45029 20965 46,6 

2014 39834 18504 46,5 

2015 50319 27590 54,8 

2016 
58647,0 22704,0 

38,7 

2017 
74278,0 34872,0 

46,9 

2018 84756,0 36600,0 43,2 

0
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Виробництво промислового устаткування, 
млн дол
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2019 за січень-жовтень 70487,0 29048,0 41,2 

 

    
Аналіз показника нових замовлень на продукцію галузі демонструє поступовий 

її занепад: у доларовому еквіваленті обсяг нових замовлень скоротився з $5,6 млрд до 

$2,7 млрд, обсяг іноземних замовлень впав з $2,6 млрд до $1,1 млрд, що свідчить про 
часткову втрату галуззю зовнішніх ринків збуту. Частка іноземних замовлень у 

загальній структурі галузевого виробництва скоротилась с 47% до 41%. 
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Сучасні механізми стимулювання розвитку галузей із кінцевим товарним рядом 

демонструють інші підходи, ніж галузі із виробництвом проміжних промислових 

товарів. У звіті ЮНКТАД при ООН з глобальних інвестицій за 2020 рік серед основних 
напрямків інвестування визначено технології, пов'язані з роботизацією та 

автоматизацією; цифрову економіку; розвиток технологій 3-D друку товарів.  

Все це потребуватиме, зокрема, виробництва інструментальної продукції та 

верстатобудування. 

 
 

3.1.3. Візія та міжнародні приклади розвитку галузі: 

Одна з ключових тез: формування нових інвестиційних стратегій «означатиме 

перехід від глобальних інвестицій, орієнтованих на підвищення ефективності, до 

регіональних інвестицій, орієнтованих на освоєння ринку, і від інвестицій у 
вертикальні сегменти глобальних ланцюжків доданої вартості до інвестицій в кластери 

і ширшу індустріальну базу. Регіональне економічне співробітництво, промислова 

політика та сприяння інвестиціям стануть незамінними для вибудовування 

регіональних ланцюжків створення такої доданої вартості».  

Основні тренди глобальних інвестицій:  

• Решорінг – повернення в країну виробництв, розташованих в інших 

державах, виходячи зі співвідношення вартості виробничих факторів. На світ чекає 

скорочення довжини глобальних ланцюжків доданої вартості та їхня географічна 
концентрація.  

• Диверсифікація – поява нових видів економічної активності. Зниження 

капіталомісткості виробництв і рівня доданої вартості. 
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• Регіоналізація – фрагментація ланцюжків доданої вартості збережеться, 

але зменшиться їхня фізична довжина. На зміну глобальним торговельним угодам 
прийдуть регіональні і двосторонні.  

• Копіювання у вигляді відродження багатопрофільних виробництв.  

Таким чином, Україна як держава повинна максимально нарощувати внутрішні 
капітальні вкладення у соціальний капітал (наука, освіта, медицина, екологія), оскільки 

саме якісна робоча сила зараз визначає вектори глобальних інвестицій. Слід також 

посилювати капітальні вкладення у фізичну і цифрову інфраструктуру, зокрема – 

критичну інфраструктуру міст і логістику.  

Приватні інвестиції слід залучати у національні промислові кластери на базі 

розвитку регіональних коопераційних ланцюжків доданої вартості.  

У цьому плані корисним може бути досвід Китаю, особливо у галузі 

верстатобудування та виробництва інструментальної продукції. 

Китай зміг подолати галузевий спад 2012 року, який був викликаний спадом 

попиту на продукцію галузі. Ставка на дешеву продукцію низької якості вже 
працювала, тож слід було збільшувати інвестиції у нові технології та підвищення 

трудової кваліфікації персоналу. Тож було вирішено зосередитись на виробництві 

нестандартних верстатів з індивідуальними характеристиками, оскільки у серійному 

випуску було дуже важко виграти конкуренцію із провідними світовими виробниками.  

У китайській Асоціації виробників верстатів зазначають, що модерний розвиток 
галузі неможливий без поєднання готової продукції із сучасними досягненнями у сфері 

програмного забезпечення. Необхідно стимулювати вкладення підприємств галузі, 

зокрема – шляхом податкових пільг, у технічне переоснащення виробництв, 

підвищення професійної кваліфікації та навичок персоналу, науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи.  
Якщо проаналізувати світову динаміку розвитку галузі, то цінові війни 

відбуваються майже одночасно із хвилями вирівнювання якості готової продукції.  

Китайські дослідники виділяють наступні заходи щодо розвитку галузі: 

1. Співвідношення короткострокових цілей отримання прибутку із 

довгостроковими інтересами захоплення ринків збуту. 
2. Співвідношення обсягу випуску із якістю готової продукції. 

3. Співвідношення рівня обробки на верстатах із рівнем програмного 

забезпечення. 

4. Співвідношення рівня готової продукції із рівнем  індустріалізації країни. 
Все це має бути складовою частиною Національної стратегії в умовах 

промислової модернізації країни. 

 

 

3.1.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 
➢ Максимальне використання наявної промислової бази для забезпечення 

інструментальної галузі сировиною національного виробництва (Дніпросспецсталь та 

інші виробництва). 

➢ Захист внутрішнього ринку збуту продукції верстатобудування  шляхом 

запровадження імпортних мит. Водночас – звільнення від оподаткування імпорту 
технологій та технічних засобів для розвитку галузі. 
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➢ Податкове та субсидіальне стимулювання галузі для здійснення 

капітальних інвестицій у технічне переоснащення та підвищення продуктивності праці 

персоналу. 
➢ Створення міжсекторального перетоку знань та інновацій між ІТ 

(програмне забезпечення) та галузевими виробниками. 

➢ Розвиток трьох базових напрямків галузі (верстати з обробки полімерних 

матеріалів, верстати з обробки деревини; верстати з обробки металу; інструментальне 

виробництво) у синхронізованій динаміці із реновацією індустріального ядра країни: 
галузі промисловості – деревообробка, ювелірне виробництво, виробництво 

полімерних матеріалів, будівництво, металообробка, добувна промисловість. 

➢ Створення інформаційно-аналітичної бази виробничого обладнання 

державних виробників. Така база повинна містити інформацію як про наявне 

виробниче обладнання, так і про обладнання, необхідне для забезпечення 
стратегічного розвитку підприємства, а також інформацію про наявну конструкторську 

документацію на створення верстатного обладнання. Навдене дозволить уникнути 

витрачання значних коштів державного бюджету, а також обігових коштів підприємств 

державного сектору на закупівлю обладнання, потреба в якому може бути перекрита 

за рахунок виробничих спроможностей інших підприємств. Позитивним наслідком 
створення такої бази є встановлення номенклатури найнеобхідніших верстатів для 

прийнття рішень щодо фінансування дослідно-конструкторських робіт з виробництва 

таких верстатів, фінансування власне їхнього виробництва або імпорту. 

➢ Вжиття заходів державної підтримки розробників верстатного 
обладнання, яке має експортний потенціал. Найбільші промислові підприємства 

України володіють конструкторською документацією на виробництво унікальних 

верстатів, які забезепечють виконання комплексних виробничих завдань. Існують 

конкретні приклади, коли верстатне обладнання за конструкторською документацією 

українських підприємств виробляється за кордоном. Таким чином, Україна втрачає не 
тільки кошти на закупівлю обладнання, але й унікальні технології, які стають 

доступними іноземним виробникам. 

➢ Створення науково-виробничого центру верстатобудування на принципах 

державно-приватного партнерства з метою систематизації досвіду роботи виробників, 

користувачів та імпортерів верстатного обладнання. Такий центр може надавати 
систематизовані економічно обгрунтовані пропозиції щодо державного фінансування 

виробництва окремих видів верстатів, а також надавати висновки щодо інвестиційних 

планів виробничих промислових підприємств. 
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3.2. ЕЛЕКТРОННА ТА РАДІОЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ.  

 
3.2.1 Історичний контекст та визначення галузі: 

Електронну та радіоелектронну промисловість можна класифікувати як окрему 

підгалузь промислового виробництва і сегментувати її за наступними секторами: 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції.  

Більшість виробництв електронної промисловості України були сформовані у 
рамках радянських виробничих кластерів – територіально-промислових та науково-

промислових комплексів (ТПК), у категоріях прийнятих у радянській теорії 

розміщення продуктивних сил стратифікації економічних районів – таксонів. Частка 

електронної продукції визначається у радянській статистиці з 1968 року. Вона складала 

1,8% від обсягу промислового виробництвам УРСР.  
Продукція електронної галузі – класичний приклад проміжного виробництва, 

оскільки лише частина її продукції представляє кінцевий продукт. Значна частка є 

проміжною ланкою для виробництва складніших композитних товарів, створюючи 

широкий складних ряд фабрикатів та напіфабрикатів з високим рівнем доданої 

вартості. Компоненти електронної галузі використовуються у ракетобудуванні, 
космічній та ракетній галузях, судно-та-машинобудуванні, атомній енергетиці. Таким 

чином, електроніка формує пропозицію складових елементів для галузей вищого 

порядку за потенціалом інновацій, наукомісткості та рівнем доданої вартості. З іншого 

боку, електроніка формує попит на продукцію інших суміжних галузей – виробництво 
пластмас та полімерів, нових видів матеріалів, штучних мінералів тощо. 

Таким чином, електроніка представляє собою унікальний приклад для 

посилення дифузії інновацій між різними галузями економіки, руху знань та 

формування складних та висококапіталізованих міжсекторальних перетоків (балансів 

за термінологією нобелевського лауреата Леонтьєва), а отже має суттєвий потенціал 
для збільшення ефекту мультиплікатора при здійсненні у цю галузь державних та 

приватних інвестицій. Електроніка може стати ключовим елементом «позитивної 

торгівельної теорії» за визначенням ще одного нобелевського лауреата Пола Кругмана, 

який серед різних механізмів стимулювання виділяв наступний: розвиток саме тих 

галузей, які не мають завершення у вигляді кінцевого продукту, тобто інтенсифікація 
діяльності виробництв, що дають імпульс для появи нових продуктів. 

 

 

3.2.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Сьогодні світова електронна галузь є основою п‘ятого (базового на сьогодні) 
технологічного укладу із загальною капіталізацією сукупного випуску на рівні $3 трлн. 

Зараз світова економіка перебуває у фазі своєрідного з‘єднувального «лінку» між 

п‘ятим (електроніка) та шостим технологічним укладами (НБІК – конвергенція: нано-, 

біо-, інформаційні та когнітивні технології). 

До ядра п‘ятого технологічного зараховують: електронну промисловість, 
обчислювальну техніку, оптико-волоконну техніку, програмне забезпечення, 

телекомунікації, роботобудування, виробництво і переробку газу, інформаційні 

технології.  
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Майже всі підгалузі базового технологічного укладу світової економіки прямо 

або опосередковано належать до електронної промисловості. Визначальний фактор 

усіх зазначених вище виробництв – це мікроелектронні компоненти.  
Порівняння частки технологічних укладів в економіках деяких країн:  

 

Країна III техноустрій IV техноустрій V техноустрій VI техноустрій 

США - 20 % 60 % 5 % 

Росія 30% 50% 10% - 

Україна 58 % 38 % 4 % 0,1 % 

 

За часткою п‘ятого технологічного укладу (ядром якого є електронна 

промисловість) у загальній структурі економіки Україна суттєво поступається США 

(4% проти 60%) і навіть РФ (4% проти 10%).  
 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2019 

роках (дані Держстату) 

  

  
  

        

показник 

2010 2011 2012 2013 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 

промисловість 1 043 110 100,0 1 305 308 100,0 1 367 925 100,0 1 322 408 100,0 

машинобудування 97 056,9 9,3 130 847,9 10,1 140 539,3 10,3 113 926,6 8,6 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 6 691,4 0,7 11 529,0 0,9 7 876,8 0,6 7 508,7 0,6 

         

         

показник 

2014 2015 2016 2017 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн у % до 

підсумку 

промисловість 1 428 839 100,0 1 776 603 100,0 2 158 030 100,0 2 625 862 100,0 
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машинобудування 
101 924,7 7,1 115 261,7 6,5 131 351,8 6,1 168 281,9 6,4 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 8 133,4 0,6 8 772,9 0,5 12 366,1 0,6 13 783,3 0,5 

         

показник 

2018 2019 
    

млн грн 
у % до 

 підсумку 
млн грн 

у % до 

 підсумку 

    

промисловість 3 045 201 100,0 3 019 383 100,0 
    

машинобудування 
208 676,4 6,9 212 027,3 7,2 

    

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 16 975,2 0,6 16 839,9 0,6 
    

 

Починаючи з 2010 року,  виробництво електронної продукції в Україні 

поступово зростало з 6,7 млрд грн до 7,5 млрд грн. Починаючи з 2014 року,  
спостерігається спад у галузевому розвитку. За рахунок знецінення національної 

валюти та інфляції фіксується збільшення номінального значення випуску до 16,8 млрд 

грн, але якщо проаналізувати частку електронної промисловості у загальній структурі 

промислового виробництва, отримаємо зменшення даного показника з 0,9% 

(екстремум 2012 року) до 0,5-0,6% у період 2013-2019 років. 
 

Виробництво у електронній галузі, $ млрд 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

промисловість 130 

389 163 164 

170 

991 165 301 

120 

171 81 346 

84 

463 

98 

717 

111 

956 

116 

804 

машинобудування 
12 132 16 356 17 567 14 241 8 572 5 278 

5 

141 

6 

326 7 672 8 202 
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виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 836 1 441 985 939 684 402 484 518 624 651 

 

Об‘єктивніші дані можна отримати під час перерахунку статистичних даних за 
середньозваженим офіційним курсом НБУ гривні до долару США.   

Максимальне виробництво у електронній галузі спостерігалось у 2011 році – $1,4 

млрд. Починаючи з 2014 року, вказаний показник постійно зменшувався: мінімальний 

екстремум - $402 млн у 2015 році та $ 651 у 2019 році. 
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Обсяг нових замовлень на виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції (дані Держстату) 

    

Період 

Обсяг нових 

замовлень на 

виробництво 

промислової 
продукції 

З нього обсяг іноземних 

замовлень 

млн грн млн грн 
у % до обсягу нових 

замовлень 

2013 5243,7 3009,6 57,4 

2014 5619,5 3383,6 60,2 

2015 6300,7 2913,2 46,2 

2016 
7030,9 2423,9 34,5 

2017 
7548,4 2383,7 31,6 

2018 6519,0 2010,1 30,8 

2019 за січень-жовтень 6147,2 1591,6 25,9 
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Аналіз показника нових замовлень на виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції демонструє поступовий занепад галузі: якщо взяти доларовий 

еквівалент, то обсяг нових замовлень скоротився з $655 млн до $233 млн, зокрема, 
обсяг іноземних замовлень впав ще сильніше: з $376 млн до $62 млн, що свідчить про 

майже повну втрату галуззю зовнішніх ринків збуту. Частка іноземних замовлень у 

загальній структурі галузевого виробництва скоротилась с 57,4% до 25,9%, тобто 

сьогодні лише кожна четверта одиниця товару йде на експорт. 
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Найбільші виробники електронної галузі в Україні: НПО «Імпульс», НПК 

«Іскра», Новатор, Артон, НПО «Вертикаль», Джейбил Серкит Юкрейн, Електрон. 
Сюди слід додати величезний потенціал використання у виробництві електроніки 

підприємств ВПК, які пройшли конверсію: Дніпровський машинобудівний завод,  ЗАТ 

"Моноліт" (Харків), Львівський завод телеграфічної апаратури,  "Сатурн" (Тернопіль). 

Найбільші центри виробництва електроніки: Львів, Київ, Харків, Дніпро. 

 
 

3.2.3. Візія розвитку галузі: 

Сучасні механізми стимулювання таких складних галузей, як електроніка, 

демонструють розмаїття підходів та інструментів.  

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) опублікувала аналітику в 
рамках Доповіді про світові інвестиції за 2018 року: «Промислова політика набуває 

повсюдний характер. Як показує проведений ЮНКТАД глобальний огляд, протягом 

останніх 10 років, принаймні у 101 країні світу (на частку яких припадає понад 90% 

глобального ВВП), офіційно проводилися в життя стратегії промислового розвитку. В 

останні п'ять років спостерігається прискорення процесу розробки нових стратегій... 
Арсенал сучасної промислової політики стає все різноманітнішим та складнішим, 

охоплюючи нові теми і безліч завдань, що виходять за рамки традиційної 

проблематики промислового розвитку і структурних перетворень».  

Йдеться про реалізацію моделі глобальних виробничо-збутових систем, які 

стали сучасними промислово-торговими таксонами на світовій мапі розміщення 

продуктивних сил глобальної економіки. А також про концепцію економіки знань, яка 
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спирається на промисловий розвиток (наука не може розвиватися на платформі 

послуг).  

Особливе значення дані інструменти набувають у світлі переходу світової 
економіки до шостого технологічного укладу.  

ЮНКТАД виділяє три основні категорії промислової політики: нарощування 

потенціалу, надолуження відставання і галузева політика з прицілом на науково-

промислову революцію.  

Приблизно 40% застосовуваних промислових стратегій націлені на розвиток 
конкретних галузей (вертикальні стратегії). Близько 30% стратегій – це горизонтальні 

заходи стимулювання, тобто акцент у них робиться на підвищенні галузевої 

конкурентоспроможності та надолуженні відставання, порівняно із загальносвітовим 

рівнем розвитку. Ще 25% національних стратегій спрямовані на адаптацію 

національної промисловості до параметрів нового технологічного укладу. Сучасна 
промислова політика є одним з ключових чинників, що визначають тенденції в області 

інвестиційної політики. Фактично, понад 80% заходів інвестиційної політики, 

зареєстрованих з 2010 року, орієнтовані на промислову систему.  

Таким чином, промислова політика – це базис, а інвестиційна – похідна від 

базису програма, коли акценти промислових стимулів держави стають дорожньою 
картою для інвестора. 

Приклади окремих країн. 

Інфраструктура підтримки інноваційного розвитку в Польщі включає в себе 

створення технологічних парків (більше 40), технологічні інкубатори, центри 
трансферту технологій.  

Діють центри трансферту технологій наступних типів: академічні (у рамках 

вищих навчальних закладів) та окремі центри, не пов'язані з системою освіти.  

Регіональна інноваційна економіка спирається на кластерну модель розвитку, 

відповідно до якої реалізуються міжгалузеві проєкти, наприклад, Великопольский 
кластер технологій автоматизації ELPROTECH, кластер мультимедійних та 

інформаційних систем у Новому Сончі (Малопольське воєводство), кластери 

інформаційних технологій в Мазовецькому, Підкарпатському, і Західнопоморському 

воєводствах, «Авіаційна долина» в Підкарпатському воєводстві. Всього на даний 

момент створено 60 кластерів.  
Для стимулювання інноваційного розвитку польська держава застосовує 

широкий інструментарій стимулювання, наприклад бони (субсидії) на інновації, 

технологічний кредит, дотації та інші механізми фінансування.  

Найближчим часом Польща планує збільшити розмір витрат на наукові 

дослідження з 0,7% ВВП (рівень України 2010 року) до 1,7%, хоча плановий показник 
ЄС на 2020 рік становить не менше 3% ВВП.  

В Україні ж досі не створено жодного ефективного технологічного парку, а про 

трансферт технологій у форматі спільних кластерів наукових, навчальних і виробничих 

структур, залишається тільки мріяти. 

Суть турецької промислової політики можна сформулювати в наступних 
пунктах:  

1. Ефективна податкова політика та податкове стимулювання підприємств, які 

вкладають інвестиції в науково-дослідні розробки та інновації.  
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2. Концепція «складального цеху» для Європи.  

3. Захист внутрішнього ринку.  

4. Системні програми кредитування і страхування експортних операцій, 
компенсація 50% витрат бізнесу на створення торгових представництв і дистрибуції за 

кордоном.  

5. Застосування механізмів кластерного розвитку: промислових полігонів і 

спеціальних економічних зон з пакетом пільг у вигляді спецрежиму нарахування ПДВ 

та імпортного мита, скасування оподаткування при ввезенні обладнання та 
комплектуючих, пільгових тарифів на електроенергію.  

6. Стимулювання малого бізнесу: мікрокредитування через мережу Народного 

банку (до $ 35 тис. на строк до 10 років).  

Сучасні тенденції підвищення технологічності промислового виробництва, 

розвиток сервітізаціі, коли компанії істотну частину прибутку заробляють на сервісі та 
обслуговуванні обладнання, поява гібридних галузей на стику промисловості та 

сектора послуг – це також один з елементів підвищення конкурентоздатності 

національної промисловості. 

Таким чином, перспективи розвитку електроніки в Україні можуть бути 

реалізовані лише у контексті переходу до кластерної моделі розміщення продуктивних 
сил та у вигляді створення технологічних парків на перетині науки, освіти та суміжних 

виробництв із одночасним застосуванням широкої палітри інструментів із захисту 

внутрішнього ринку та державних гарантій і компенсацій, передовсім – у сегменті 

кредитування та підтримки експорту.  
 

 

3.2.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 

• Створення вільних економічних зон експортного призначення з пільгами 

по податку на додану вартість та сплаті мит для розвитку експортного потенціалу з 

випуску електроніки, із акцентом на європейський ринок. 

• Поєднання горизонтальних (ринкових) механізмів підвищення 

конкурентоздатності за рахунок стимулювання приватної ініціативи та вертикальних 
(державних) інструментів протекціонізму та держінвестицій. 

• Включення виробництва електронної продукції у систему 

міжсекторальних кластерів: ВПК, ракето-судно-авіабудування (за участі держави); 
біотехнологій, агросектору, енергетики (за участі приватного сектору). 

• Створення технологічних парків на перетині професійної та вищої освіти, 

науки та виробництва для розвитку інновацій у секторі виробництва електронної 

продукції. 

• Створення базового галузевого кластеру для блокування відтоку 

інновацій та втрати знань: кластер ІТ-сектору та виробництва електронної продукції. 
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3.3. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ЗОКРЕМА, ПРОДУКТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ХІМІЇ) 

 

 

3.3.1 Історичний контекст та визначення галузі: 

Основу сучасної хімічної промисловості України, передусім так званої 

«великотоннажної хімії», становлять підприємства, що були збудовані ще за часів 

СРСР. Водночас, попри недостатність власної сировинної бази, існує конкурентна 
фармацевтична промисловість та активно розвивається виробництво продукції 

кінцевого споживання. 

Загалом, у спадщину від СРСР Україна отримала більше десятка великих 

хімічних комплексів, однак понад половина з них з різних причин наразі втрачена. 

Традиційно, створення хімічних комплексів обумовлюється різними факторами 
розташування, насамперед близькістю до джерел сировини або енергії, до ринків збуту 

продукції та перетинанням логістичних маршрутів сировини і проміжних продуктів. 

Специфіка галузі колишнього СРСР полягала в тому, що хімічні підприємства 

розміщувалися регіонально, як правило, наближаючись до сировинної бази. Водночас 

підприємства-виробники кінцевої продукції (добрив, палива) були наближені до 
споживачів – розміщені в аграрних та промислових регіонах або поблизу логістичних 

вузлів, про що свідчить, наприклад, карта розміщення великих виробників азотних 

добрив або НПЗ на території України.  

Історично виникли Придніпровський, Карпатський та Донецький економічні 
райони хімічного виробництва, до складу останнього входив найбільший у країні 

Лисичансько-Сєвєродонецький хімічний кластер, більшість виробничих потужностей 

якого втрачені. 

Через недостатню забезпеченість сировинною базою (за винятком окремих 

напрямків гірничо-хімічної промисловості – солі, глинозему, титану, сірки тощо) 
підприємства великотоннажного хімічного комплексу залежали від постачання 

сировини з інших колишніх «республік». 

Крім того, багато підгалузей хімічної промисловості мали загальносоюзне 

значення і в Україні перебувала лише частина вертикальної структури виробничої 

кооперації.  
 

 

 

3.3.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Розрив виробничих ланцюжків, разом з низкою економічних криз, 
неефективною політикою власності та слабкою державною політикою в галузі, на фоні 

конкуренції з продукцією тих же колишніх країн СРСР, у підсумку призвели до того 

стану, який має українська хімічна промисловість зараз.   
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За даними Держстату, на хімічну промисловість, включно з нафтопереробною 

галуззю, припадало 7,6% усієї реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 

2020 році. 

Найбільша частка у реалізації хімічної продукції належить групі товарів 

основної хімії – добрива, пластмаси у первинній формі, інші органічні та неорганічні 

сполуки. Перш за все, це обумовлено наявністю збудованої за радянських часів мережі 
великих виробників добрив, роботу яких підтримує сільське господарство в економіці, 

роль якого зростає дедалі швидше. 

Водночас однією із ключових проблем у цьому напрямку залишається високий 

рівень монополізації та низька технічна ефективність хімічних заводів. Зокрема, частка 

газу, який використовується у виробництві як технологічна сировина, у собівартості 
продукції сягає 80%.  

Залежність від дешевої сировини обумовила нинішню структуру власності 

найбільших виробників добрив. Зокрема, Group DF Дмитра Фірташа завдяки доступу 

до дешевого російського газу в 2010-2012 роках отримала контроль над найбільшими 

виробниками мінеральних добрив («Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», 
черкаський «Азот», «Концерн Стирол», що опинився на підконтрольній території, 

опосередковано – державний “Сумихімпром”), а також має підтверджені рішенням 

судів претензії на суму понад $250 млн до державного ПАТ «Одеський припортовий 

завод». Водночас хімічні підприємства Group DF знаходяться в заставі за кредитами, 
виданими російським “Внєшекономбанком”. 

https://www.reuters.com/article/russia-capitalism-gas-special-report-pix-idUSL3N0TF4QD20141126
https://www.reuters.com/article/russia-capitalism-gas-special-report-pix-idUSL3N0TF4QD20141126
https://biz.censor.net/news/3219864/sud_otmenil_privatizatsiyu_podkontrolnogo_firtashu_sumyhimproma
https://www.rbc.ru/economics/13/01/2021/5ffd94c99a794774c7fc7968
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Ще один з великих виробників мінеральних добрив – “Дніпроазот” (перебуває 

під контролем групи “Приват” Ігоря Коломойського та партнерів) довгий час 

забезпечувала підприємство газом державної “Укрнафти”. Водночас “Дніпроазот” 
також є монополістом з виробництва рідкого хлору, що використовується для 

знезараження питної води.  

Власне всю видобуту нафту державної “Укрнафти” переробляє останній чинний 

з низки  НПЗ групи “Приват” – Кременчуцький. Наразі це підприємство залишилося 

єдиним з шести великих нафтопереробних заводів на території України і працює 
менше, ніж на чверть проєктної потужності.  

Загалом (з урахуванням винятку – відносно невеликого Шебелинського ГПЗ 

“Укргазвидобування”) об’єм первинної переробки нафти в Україні у 2020 році склав 

близько 4 млн тонн (для порівняння – 59 млн тонн у 1990 році), виробництво дизпалива 

– 1,12 млн тонн (12,7 млн тонн у 1990 році), бензинів – близько 1 млн тонн (8,4 млн 
тонн у 1990 році).  

Ставлячи за мету збереження виробництва та вказуючи на необхідність 

модернізації, власники найбільших підприємств періодично з різним успіхом лобіюють 

запровадження на урядовому рівні обмежувальних заходів щодо імпорту аналогічної 

продукції. Проте захист внутрішнього ринку шляхом використання тарифних 
обмежень імпорту має обмежений ефект для модернізації виробництва, зокрема, з 

огляду на високий рівень монополізації.  

Серед позитивних прикладів тарифної підтримки внутрішнього виробника 

можна вказати хіба що відновлення роботи комплексу з виробництва полімерів 
“Карпатнафтохім”. Підприємство було створене на базі одного з найбільших в країні 

хімічного концерну “Оріана” та суттєво модернізоване у 2000-х роках за участі 

російського Lukoil. Після зміни власника його роботу вдалося відновити у 2017 році, 

після п’яти років простою,  завдяки запровадженню пільгового митного режиму для 

імпорту сировини.   
В останні роки значного негативного впливу “великотоннажна” хімія зазнала 

внаслідок окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей. Крім вже 

згаданого одного з найбільших та найсучасніших в країні “Концерну Стирол”, на 

непідконтрольних територіях опинились єдиний великий виробник соди “Кримський 

содовий завод”, “Кримський титан” та сукупно близько 70% потужностей виробництва 
сірчаної кислоти.  

Загалом нестача сировини та недостатній наявний рівень внутрішнього 

хімічного виробництва зумовлює критичну залежність від імпорту хімічної продукції. 

Без урахування імпорту газу, від’ємне cальдо зовнішньої торгівлі товарами хімічної та 

пов'язаних з нею галузей промисловості, за даними Державної митної служби (нафта 
та продукти нафтопереробки, а також групи 28-40 УКТЗЕД) у 2020 році склало близько 

$12,5 млрд, а нафтопродукти, лікарські засоби та пластмаси і полімери входять до 

найбільших статей українського імпорту. Від’ємний вклад суто хімічної промисловості 

та пов'язаних з нею галузей складає $8,2 млрд. 

Єдина група товарів, яку Україна переважно експортує, – продукти неорганічної 
хімії, переважно завдяки експорту сировини для виробництва алюмінію в Росію майже 

на $0,5 млрд (“Миколаївський глиноземний завод”, входить в “РусАл” Олега 

Дерипаски). 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/142989
https://biz.censor.net/news/3035990/vozobnovivshiyi_rabotu_letom_karpatneftehim_zagruzil_90_moschnosteyi
https://business.ua/uk/khimiia-rozbratu
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УКТЗЕД Група Імпорт 

млн, $ 

Експорт 

млн, $ 

Сальдо 

млн, $ 

28 Продукти неорганічної хімії 287,79 662,1 374,31 

29 Органічні хімічні сполуки 613,19 153,9 -459,29 

30 Фармацевтична продукція 2523,19 268,94 -2254,24 

31 Добрива 841,93 377,68 -464,27 

32 Барвники, лаки, фарби 402 113,61 -287,39 

33 Парфумерія та косметика 722,83 96,1 -626,73 

34 Мийні засоби, мастильні 

матеріали 

434,99 42 -392,99 

35 Модифіковані крохмалі, клеї, 

ферменти 

122,24 53,19 -69,05 

36 Порох і вибухові речовини 6,34 1,34 -5 

37 Фото- та кінематографічні товари 30,36 0,4 -29,96 

38 Різноманітна хімічна продукція 1334,51 151,5 -1183 

39 Пластмаси, полімери та вироби з 

них 

2550,61 609,8 -1940,8 

40 Каучук, гума і вироби з них 928,19 81,46 -846,72 

Джерело: Державна митна служба, 2020 рік 

 

Що стосується найбільшої групи імпорту хімічних товарів – полімерів, то в Україні 

виробників первинних полімерів (сировини для подальшої переробки) обмаль. 

Водночас на фоні різкого зростання попиту з початку 2000-х років, активно 
розвивається розрізнене виробництво різноманітної не високотехнологічної кінцевої 

продукції, яке має коротший інвестиційний цикл і спроможне динамічно реагувати за 

запит споживачів. Так, третину всього імпорту пластмас, полімерів і виробів з них 

становить саме імпорт сировини. При цьому, вироблена продукція кінцевого 

споживання також експортується. Наразі об’єм експорту виробленої в Україні 
пластикової упаковки приблизно відповідає імпорту ($143 млн та $170 млн відповідно), 

хоча ще 4 роки тому імпорт переважав експорт майже вдвічі.    

Значно гіршою є ситуація у високотехнологічних та наукоємних напрямках 

виробництвах, де українським виробникам об’єктивно складно конкурувати з 
глобальними світовими гравцями. Наприклад, на фоні активного розвитку аграрної 

галузі імпорт інсектицидів та гербіцидів минулого року перевищив $900 млн, а близько 

половини імпорту гумової продукції на суму понад $400 млн становили автомобільні 

шини. Попри те, що колись один із найбільших виробників цієї продукції в СРСР – 

Білоцерківський шинний завод “Росава” - досі працює. 
Що стосується виробництва фарб, пігментів та миючих засобів, то можна 

відзначити відносно невеликі обсяги виробництва цієї продукції. Водночас 

створюються нові виробництва цих груп товарів, в тому числі за участі іноземних 

корпорацій, але вони переважно націлені на внутрішній ринок України. 

Окремо варто зупинитися на фармацевтичній галузі. Попри значний об’єм 
імпорту та конкуренцію зі світовими виробниками, наявність стабільного попиту та 

висококонкурентного ринку дозволили зберегти більшість історичних підприємств і 

https://www.sniezka.ua/novini/zavod-sn-zeka-ukrajina-vidvidali-lucani
https://www.sniezka.ua/novini/zavod-sn-zeka-ukrajina-vidvidali-lucani
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створювати нові. Водночас близько 70% сировини для виробництва лікарських 

препаратів Україна імпортує. 

Сьогодні промислове виробництво фармацевтичної продукції в Україні 
здійснюють понад 100 підприємств. Найбільшими виробниками фармацевтичної 

продукції залишаються «Фармак», «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», 

Корпорація «Артеріум», «Дарниця», «Лекхім». Серед нових високотехнологічних 

експортноорієнтованих підприємств у цій сфері можна відзначити завод з виробництва 

препаратів плазми крові компанії “Біофарма” (яка після його відкриття продала бізнес 
з виготовлення генериків німецькому фармгіганту Stada). 

За підсумками 2020 року загальні обсяги продажу всіх категорій аптечних 

товарів через роздрібні мережі становили 114 млрд грн або $4,2 млрд. Водночас 

найбільші частки ринку займають «Фармак», «Дарниця», ізраїльська Teva, “Артеріум” 

та французька Sanofi. Загалом з 20 найбільших компаній на ринку 9 – вітчизняні. До 
того ж, частка жодної з них не перевищує 6%, що вказує на високу конкуренцію. 

Водночас українській фармацевтичній промисловості об’єктивно важко 

конкурувати з глобальними компаніями в сегменті новітніх препаратів, адже розробка 

і виробництво нових ліків є дуже капіталомістким і наукоємним процесом. Наприклад, 

вказана вище Sanofi витратила у 2019 році на наукові дослідження та розробки 6 млрд 
євро. 

Відповідно, іноземні виробники постачають на український ринок технологічно 

складніші та наукоємніші медикаменти, тоді як вітчизняні підприємства домінують у 

сегменті ліків “широкого вжитку” та генериків. Як демонструє приклад інших країн, 
розвиток такого виробництва має свої перспективи – наприклад, компанія TEVA, 

широко представлена на українському ринку, спеціалізується саме на виробництві 

генеричних лікарських засобів. 

Також окрему увагу варто звернути на напрямок спеціальної хімії, до якої 

традиційно зараховують виробництво вибухових речовин, твердого ракетного палива 
та інших виробів, призначених для оборонної промисловості.   

Кардинальна зміна геополітичного становища та окупація частини території 

надзвичайно негативно позначилася на цій галузі, хоча історично більшість матеріалів 

і компонентів спецхімії в Україні не виготовлялися – за різними оцінками, понад 80% 

компонентів для артилерійських систем і практично 100% компонентів для ракетного 
озброєння вироблялися лише на території РФ. За оцінками представників галузі, 

внаслідок окупації частини територій Україна втратила близько 95% науково-

технічного і промислового потенціалу підприємств спеціалізованих підприємств 

оборонно-промислового комплексу, які, втім, два десятиліття до того знаходилися у 

кризовому стані. 
Так, станом на 2000 рік у  країні  було 12 підприємств,  які могли виготовляти 

вироби спецхімії та боєприпаси,  один  науково-дослідний  і  один проєктний інститути: 

Донецький казенний завод хімічних виробів, донецький завод "Точмаш", Горлівський 

казенний хімічний завод, Макіївський державний проєктний інститут, Хімічне казенне 

об'єднання імені Петровського, Луганський верстатобудівний завод, Рубіжнянський 
казенний хімічний завод "Зоря", Павлоградський хімічний завод, Завод ім. Шевченка" 

(Вільнянськ), Черкаський науково-виробничий комплекс "Фотоприлад",  Черкаський 

http://stada.ua/press/news/stada-kupu-farmatsevtichniy-biznes-biopharma.html
http://stada.ua/press/news/stada-kupu-farmatsevtichniy-biznes-biopharma.html
https://www.apteka.ua/article/581310
https://www.sanofi.com/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Global/Sanofi-COM/Home/common/docs/investors/2020_03_23_Sanofi-Report-2019-20F-accessible.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2019_5_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2019_5_10.pdf
https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2507.html
https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2507.html
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приладобудівний завод, а також сконцентровані в Шостці Державний НДІ хімічних 

продуктів, завод "Імпульс" і казенний завод "Зірка". 

За останні 20 років перелік підприємств практично не змінився, за винятком 
втрати перших шести внаслідок окупації. Решта мають увійти до складу холдингу 

“Спецхімія та боєприпаси”, який планується створити в рамках реформи концерну 

“Укроборонпром”. Певні успіхи у напрямку виробництва твердого ракетного палива 

на Павлоградському хімічному заводі мають наслідком осяжні результати у створенні 

вітчизняних ракетних комплексів (“Нептун”, “Вільха” та інші), однак у 2020 році через 
скорочення фінансування оборонного замовлення підприємство зупинило частину 

цехів та звільнило третину персоналу. 

Водночас, попри роки воєнного конфлікту, досі відсутнє виробництво 

необхідних продуктів спецхімії для створення власного циклу зі створення 

боєприпасів, зокрема великого калібру. Про визнання цієї проблеми та водночас 
сумнівні перспективи її вирішення свідчать наступні рішення, ухвалені на найвищому 

рівні. З метою вирішення цієї проблеми в березні 2017 року була затверджена 

Державна цільова програма створення та освоєння виробництва боєприпасів та 

продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року. Документ має гриф “таємно”. Однак 

про стан його виконання може свідчити те, що в лютому 2020 року рішенням РНБО 
було доручено провести актуалізацію та продовжити строк виконання програми до 

2024 року. А вже в лютому 2021 року РНБО доручила розробити нову програму 

освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії в місячний строк. 

Про стан виконання цього доручення наразі не повідомлялось. 
Експерти стверджують, що причиною невиконання відповідної Державної 

цільової програми стало невірне планування та хибна пріоритезація задань програми. 

Ряд заходів, точна назва яких не розкривається, були обгрунтовані розрахунками 

виробничих можливостей та потреб, які були актуальними в радянські часи. 

Натомість Україна не потребує тих об`ємів виробництва, які існували за часів 
СРСР. Актуальна політична та військова ситуація в регіоні унеможливлює як 

обширний екпорт такої продукції, так і імпорт сировини для її виробництва. 

 

 

3.3.3. Візія та конкретні заходи для розвитку галузі: 
Враховуючи окреслені особливості галузі, з  метою збереження та розвитку 

її потенціалу, доцільно розглянути наступні напрямки: 

• демонополізація “великотоннажного” виробництва 

Певні спроби в цьому напрямку вже були зроблені, однак не досягли результату. 

Зокрема, Антимонопольний комітет у вересні 2019 року ухвалив рішення про 

примусовий поділ азотного бізнесу Group DF, однак воно було скасовано у судовому 

порядку. Важливою є також приватизація підприємств, що досі перебувають у 

власності держави (Одеський припортовий завод, “Сумихімпром”) із залученням 

ефективного інвестора. Також варто проаналізувати можливість створення умов для 
легалізації значного "тіньового" сектора нафтопереробної галузі.   

• заміщення імпорту та ефективна тарифна політика 

Одним із пріоритетних завдань в цьому напрямку має бути забезпечення 
внутрішнього ринку азотними добривами власного виробництва шляхом нарощування 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158157/10-Shiman.pdf?sequence=1
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2019_5_10.pdf
http://www.ric-phz.com.ua/index.php?pages=avakov-06-06-20
http://www.ric-phz.com.ua/index.php?pages=avakov-06-06-20
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/prezident_dahk_artem_volodimir_zimin_vidnovlennja_galuzi_spetshimiji_dlja_bojepripasiv_v_ukrajini_zajme_blizko_troh_rokiv-3006.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/prezident_dahk_artem_volodimir_zimin_vidnovlennja_galuzi_spetshimiji_dlja_bojepripasiv_v_ukrajini_zajme_blizko_troh_rokiv-3006.html
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виробництва сировини – аміаку. У попередні роки продукти його переробки разом із 

продуктами неорганічної хімії формували основу експорту хімічної продукції, однак 

зараз великі об'єми цієї продукції імпортуються, передусім із Росії. Об’єктивною 
основою для нарощування обсягів виробництва аміаку в Україні є наявність 

виробничих потужностей, які сумарно становлять близько 5 млн тонн на рік і не 

використовуються повною мірою (попри зростання виробництва у 2020 році завдяки 

падінню цін на газ, яке мало тимчасовий характер).  

Крім того, необхідно проаналізувати можливість заміщення імпорту різних видів 
сировини для подальшої переробки (первинних полімерів), а у випадку неможливості 

збільшення власного виробництва – спрощувати її ввезення з метою подальшої 

переробки. Як бачимо з прикладів, наведених вище, точкове використання тарифної 

політики для забезпечення підприємств сировиною наразі може бути ефективним 

чинником відновлення їхньої роботи.  
Водночас залишається необхідність аналітичного обгрунтування (передусім, з 

позиції економічної ефективності) перспективних напрямів імпортозаміщення на 

внутрішньому ринку хімічної продукції, зокрема в сегменті добрив. 

• модернізація виробництва і створення хімічних кластерів 

З огляду на домінування в українській хімічній промисловості 

“великотоннажних” базових хімічних виробництв, які перебувають у кризовому стані, 

доцільним є створення на їхній основі кластерних утворень з залученням інноваційного 

малотоннажного виробництва з метою подовження продуктових ланцюжків.  
Кластерний принцип хімічного виробництва яскраво виражений в Європі, де він 

історично супроводжував розвиток галузі. За даними Європейської ради хімічної 

промисловості (CEFIC) за кількістю кластерів Європа займає перше місце у світі. 

Водночас майже дві третини всього європейського хімічного виробництва зосереджено 

у чотирьох найбільших кластерах. 

У європейських країнах державна політика щодо підтримки створення кластерів 

виражена по-різному. Якщо в Німеччині кластери формують приватні компанії, які до 

того ж є глобальними світовими гравцями, то уряд Франції впроваджує ефективні 

державні програми підтримки хімічних кластерів, орієнтовані на підтримку 

інноваційних проєктів та розробку продуктів, що узгоджуються зі стратегічними 
пріоритетами розвитку економіки країни. 

В Україні формування хімічних кластерів можливе тільки за умови реальної 

державної підтримки кластерних ініціатив, інституційного забезпечення й 

стимулювання співпраці освітнього, науково-технічного, промислово-виробничого 

комплексів. Водночас ефективна державна політика в цьому напрямі наразі відсутня.  

В якості пілотного проєкту розглядається створення регіонального хімічного 

кластера на базі історичного виробничого вузла в Луганській області (Сєвєродонецьк, 

Лисичанськ), який перебуває у режимі перманентного простою. Такі плани 

передбачені Стратегією розвитку регіону до 2027 року, проте вони потребують значних 

інвестицій, джерела яких не визначені.  
Разом з тим, необхідно звернути увагу на специфіку процесів кластеризації у 

країнах з низьким рівнем економічного розвитку. Згідно з доповіддю  «Роль технологій 

і інновацій у всеохоплюючому і сталому промисловому розвитку» Організації 

Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), багато з кластерів у країнах з 

http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_rozvitku_luganskoyi_oblasti_na_2021_2027_roki
http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_rozvitku_luganskoyi_oblasti_na_2021_2027_roki
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низьким рівнем доходів залишаються статичними і не проявлять ознак розвитку, а 

переважна більшість працює на внутрішньому невеликому ринку і не має стимулів для 

вдосконалення продукції. Крім того, варто вказати на недостатню вивченість 
перспектив створення кластерів у депресивних районах.  

• стимулювання експорту  

Окрім заходів, спрямованих на стимулювання традиційних статей експорту 
(передусім, продукція Одеського припортового заводу з огляду на його розташування, 

а також неорганічної хімії) варто детально проаналізувати сегмент виробництва 

кінцевої товарної продукції з поглибленим рівнем технологічної переробки 

(виробництва первинних пластмас та виробів із пластмас, шин, хімічних матеріалів та 

продукції спеціального призначення) та розробити програму підтримки такого 
експорту. 

Загальні заходи мають включати системні програми кредитування і страхування 

експортних операцій, просування конкурентоспроможної продукції на світовому 

ринку, надання організаційної та технічної підтримки з метою удосконалення системи 

управління якістю продукції та забезпечення міжнародної сертифікації виробництв. 
Певні кроки в цьому напрямку здійснюються повільно та неефективно, зокрема  

створене понад три роки тому Експортно-кредитне агентство досі не виконує  

покладені на нього функції.   

Для розвитку малотоннажного експортоорієнтованого хімічного виробництва 

також можливе ефективне впровадження законодавства про технологічні парки, яке 
наразі знаходиться в процесі трансформації, що передбачає саме державну підтримку 

експорту. 

• відновлення виробництва продуктів спеціальної хімії 

В умовах збройного конфлікту забезпечення власного виробництва продуктів 
спеціальної хімії має безумовне пріоритетне значення, однак програма його створення 

хронічно не виконується.  

Відновлення виробництва спецхімії для боєприпасів можливе на потужностях 

заводу "Зірка" у Шостці, який історично займався такою продукцією, однак цей процес 

є тривалим і може зайняти близько трьох років. Крім того, налагодження такого 
виробництва є дорогим, а коефіцієнт окупності дуже низьким. 

Водночас необхідно забезпечити стабільне фінансування наявних потужностей 

з виробництва ракетного палива на Павлоградському хімічному заводі. 

У зв`язку зі складністю та високою вартістю зберігання готової продукції 
необхідно переходити до малотонажного, але стабільного виробництва продуктів 

спеціальної хімії. 

Крім того, компоненти для продукції спеціальної хімії підпадають під заходи 

міжнародного експортного контролю та у більшості випадків не можуть бути в 

достатній кількості імпортовані до України. Таким чином, особливо гостро стоїть 
питання фінансування реальних заходів імопртозаміщення у галузі. 

 

 

 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70639
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3.4. ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

3.4.1. Історичний контекст та визначення галузі: 

Світова структура титанового виробництва виглядає наступним чином: 90-95% 

титанової сировини спрямовується на отримання пігментного діоксиду титану (TiO2).  

Білий діоксид титану використовується для отримання титанових білил у 

виробництві паперу, пластиків, кераміки та інших виробів. 5-10% титанової сировини 

використовують для виплавки металу.  

Основні сфери застосування металевого титану: авіабудування, ракетобудування, 

суднобудування, медицина.  

Титан має низку переваг перед подібними металами – алюмінієм і нержавіючою 

сталлю: висока міцність, щільність і стійкість до корозії, легкість, гіпоалергенність, 

високий рівень біосумісності (важливо для медичних імплантів). Але водночас титан 

не широко використовується у виробництві товарів через його високу вартість, якщо 

порівнювати з алюмінієм і нержавіючою сталлю.  

За Радянського Союзу існував повний закритий цикл титанової промисловості. 

Працювали два українські підприємства з видобутку титанової сировини – Іршанський 

і Вільногірський ГЗК (ільменіт, рутил). Своєю чергою вони забезпечували сировиною 

виробників губчастого титану – ВСМПО-Авісма (Росія), Усть-Каменогорський титано- 

магнієвий комбінат (Казахстан), Запорізький титано-магнієвий завод (Україна). І 

виробників діоксиду титану: «Сумихімпром», «Кримський титан». 

Світові запаси титанової сировини оцінюються в 820 млн т. Найбільшими 

запасами титану володіє Австралія - 34%, Китай - 28%, Росія - 16%.  

Обсяг світового ринку титану оцінюється в 27 млрд дол., включно з титановим 

концентратом, діоксидом титану, металевим титаном.  

▪ 90-95% переробки титанової сировини йде на виготовлення діоксиду титану 

(пігмент TiO2), який застосовується здебільшого в хімічній та харчовій 

промисловості, косметології.  
Виробництво діоксиду титану в світі складає 6 млн т на рік. 

▪ 5-10% титанової сировини йде на виплавку металу (губка, прокат). 

Виробництво титанової губки в світі складає 210 тис. т на рік. 

Через технологічну складність та велику капіталоємність, металевий титан 
виробляється лише в 7 країнах світу – Україна, Росія, Казахстан, США, Японія, 

Китай, Індія.  

Росія, Китай та Японія є лідерами з виробництва титанової губки, одними з 

основних постачальників титану для оборонної та авіакосмічної галузі. Натомість 

Австралія, маючи найбільші у світі запаси, виробляє діоксид титану (порошок), не 
переробляючи його далі в метал.  

Світовий обсяг виробництва металевого титану складає 400 тис. т. Для 

порівняння ринок алюмінію – 60 млн т, нержавіючої сталі – 40 млн т. 

Металевий титан використовується в аерокосмічній галузі (42%), промисловості 

(38%), обороні (11%), медицині (3%) та у виробництві споживчих товарів (6%). 
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Якщо у світі з’явиться нова технологія, яка кардинально знизить вартість 

переробки титану, продукція із титану зможе частково замінити вироби з алюмінію і 

нержавіючої сталі. Це величезний потенціал для титанових підприємств. 

 

 

3.4.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Сьогодні різні компанії і країни, включно з Україною, здійснюють роботи з 

пошуку та розробки нових технологій отримання металевого титану. Хто перший 

досягне результату, той отримає конкурентну перевагу і «забере» нові ринки. З огляду 

на те, що Україна має запаси титанової сировини (20% світових ресурсів), у неї є всі 

передумови стати такою країною, за умови стимулювання галузі з боку держави. 

Мінерально-сировинний потенціал України складає 900 млн т (ільменіт + рутил). 

В Україні знаходиться 11% світових запасів титанової сировини і 20% світових 

ресурсів. (Запаси – це розвідана частина ресурсів, яку економічно доцільно добувати 

за сучасного розвитку технологій). 

Після розпаду Радянського Союзу Україна стала наступницею більшої частини 

титанових активів, а саме сировинних ГЗК – Іршанського і Вільногірського, виробника 

губчастого титану – Запорізького титано-магнієвого заводу (ЗТМК), виробника 

діоксиду титану – «Сумихімпрому», «Кримського титану» (на сьогодні на анексованій 

території Криму).  

ЗТМК входить в ТОП-10 найбільших компаній по номінальним потужностям з 

виробництва металевого титану. 

Водночас в Україні немає Стратегії розвитку промисловості, зокрема титанової 

галузі. Українська титанова промисловість стагнує. Обсяги видобутку і переробки 

падають на тлі відсутності джерел розвитку та, відповідно, інвестицій для 

реконструкції і модернізації потужностей. 

Випуск титанової продукції в Україні сьогодні становить $350-400 млн на рік, 

хоча 13-15 років тому складав $500-630 млн. 

Виробництво пігменту з 2011 року по 2019 рік впало на 73% до 41,5 тис. т на рік. 

Виробництво титанової губки за останні 28 років скоротилось вдвічі до 6 тис. т. 

ЗТМК, який виробляє губку, знаходиться на межі екологічної катастрофи. За умови 

подальшого зниження виробництва, найбільш ймовірно, відбудеться викид хлору по 

типу газового вибуху. Можуть розірватися труби і хлор вийде в атмосферу. За оцінками 

учасників галузі, хмара хлору може накрити лівий берег Запоріжжя, частину Нікополя 

і частину Дніпра.  

У даному випадку є висока ймовірність відкачування хлору, щоб не допустити 

екологічної катастрофи. Але це буде означати «смерть» ЗТМК. 
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3.4.3. Візія та міжнародні приклади розвитку галузі: 

Титан називають стратегічно важливим металом, тому що він має низку переваг: 

висока міцність, щільність і стійкість до корозії, легкість, гіпоалергенність, високий 
рівень біосумісності, висока температура плавлення. Завдяки цьому титан широко 

використовується в аерокосмічній та оборонній галузі, в медицині та косметології, 

промисловості.  

У 2020 році титан увійшов до списку 30 видів критичної сировини для ЄС:  

- 54% сировини використовується для виготовлення фарб 

- 24% - полімерів 

- 8% - в аерокосмічній галузі 

- 6% - в медицині 

- 3% - в машинобудівній галузі 

- 5% - інше.  

Оскільки в ЄС не добувають і не виробляють титан, країни на 100% залежать від 

імпорту титанової сировини і металу. 

Титан також належить до критично важливих мінералів США.  

80% металевого титану використовується в аерокосмічній галузі, а 20% – в 
хімічній промисловості, медицині тощо. 

Країна на 91% залежить від імпорту титанового концентрату і на 53% – 

металевого титану.  

Зокрема, Boeing – один з найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та 
воєнної техніки, використовує металевий титан в багатьох частинах своїх літаків. 

Наприклад, в літаках Boeing 787 частка титану складає 15% (для порівняння, сталь – 

10%, алюміній – 20%). Компанія на 35% залежить від імпорту титану з Росії. 

Титановий актив є стратегічно важливим для Росії, яка має 16% світових запасів. 

В РФ знаходиться одна з найпотужніших у світі компаній з виробництва титану – 

ВСПМО-АВІСМА, яка поставляє титан для Airbus (забезпечує на 65%), Boeing 

(забезпечує на 35%), Rolls-Royce та ін. 

Для розвитку титанової галузі в РФ було створено особливу економічну зону 

«Титанова долина», де діють фіскальні стимули та пільги для компаній.  

Титан також входить до переліку критично важливих мінералів в Канаді та 
Австралії. 

Маючи найбільші у світі запаси титану, Австралія не виробляє металевий титан 

через енергоємність, капіталоємність та технологічну складність існуючого процесу 

виробництва. Натомість компанія Australian Strategic Materials разом з корейською 

ZironTech розробила власну інноваційну технологію виробництва металевого титану, 

яка знижує використання енергії на 70%.  Запуск першого заводу, який працюватиме 

за цією технологією, планується в 3 кварталі 2022 року. 

 

➢ Сценарії розвитку титанової галузі 

✓ Сценарій №1 «Стагнація в Україні й екологічна загроза» 

Сценарій №1 передбачає подальше скорочення обсягів видобутку. Сектор 

переробки буде стагнувати на мінімально можливому рівні. Експорт з України 

збереже свою сировинну спрямованість. Є висока ймовірність екологічної 

катастрофи. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSpfu27bLwAhWvAxAIHb19Dy4QFjABegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.austrade.gov.au%2FArticleDocuments%2F1358%2FCritical-minerals-US-report.pdf.aspx&usg=AOvVaw0btLFV-XJ2XIS98XIhmKAZ
https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_4_06/article_04_2.html#:~:text=Titanium%20can%20withstand%20comparable%20loads,percent%20of%20the%20total%20airframe.
https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/critical-minerals/23414?fbclid=IwAR000DxkAtfhxusaJMrQEnxduk0oIgwcJgkjBt1MQ3bidCuxV7VVulBniwQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBjde9zLTwAhXB-yoKHb6wDa0QFjADegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.austrade.gov.au%2FArticleDocuments%2F5572%2FAustralian_Critical_Minerals_Prospectus.pdf.aspx&usg=AOvVaw12mP8igGhJ0RK6TlgJH830
https://www.minprom.ua/news/268477.html
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У разі зниження виробництва нижче певного рівня, а для ЗТМК це 6 тис. 

тонн губчастого титану на рік, найбільш ймовірно, відбудеться викид хлору на 

кшталт газового вибуху. Можуть розірватися труби, і хлор вийде в атмосферу. 
За оцінками учасників галузі, хмара хлору може накрити лівий берег Запоріжжя, 

частину Нікополя і частину Дніпра. 

✓ Сценарій №2 «Державне стимулювання» 

Сценарій №2 передбачає, що уряд України ухвалить Стратегію розвитку 

титанової галузі до 2030 року, яка стане частиною загальної Економічної 
Стратегії України і створить умови для розвитку галузі (стимули для збільшення 

видобутку і переробки сировини в кінцеву продукцію), подібно до того, як це 

сьогодні роблять країни-світові лідери. 

У результаті реалізації держпрограми і набору стимулюючих заходів в 

Україні з'являться виробництва, які як сировину будуть використовувати 
титанову губку і пігмент, виростуть виробництва готових виробів з титану. 

До 2030F переважна частина сировини (понад 80%) буде перероблятися в 

Україні, а на експорт буде поставлятися продукція з вищою доданою вартістю. 

Сировинна модель України трансформується в модель цілковитого 

переділу. Українські виробники зможуть експортувати продукцію з високою 
доданою вартістю, генеруючи щорічно мільярди експортної виручки. Україна 

матиме збалансований торговий баланс і стабільну національну валюту. 

Розвиток титанової галузі дозволить запустити зростання в суміжних 

галузях, за 10 років додатково буде створено близько 7 млрд дол. ВВП (у 2019 
році уся титанова галузь України оцінювалася в 400 млн дол.), понад 2 000 нових 

робочих місць, Державний бюджет отримає від 1,3 млрд дол. додаткових 

надходжень. 

Але ключовим є те, що Україна посяде своє місце на міжнародній мапі 

поділу праці, титан стане одним із неформальних брендів України у світі. Це 
буде визначати суб'єктність української держави і закладе передумови для 

впливу на геополітичні процеси й розстановку сил у регіоні. 

 

 

3.4.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 

Пропозиції щодо включення до державної цільової Програми на виконання 

Стратегії розвитку титанової галузі України: 

I. ГАЛУЗЕВІ ПРОПОЗИЦІЇ 

№ 

п/п 
Перелік пріоритетних кроків 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

реалізації 

1 2 3 4 

1.  

Розробка Стратегії розвитку титанової галузі 

України до 2030 року та презентація стратегії 

Кабінету Міністрів та Офісу Президента 

Мінстратегпром в 

особі віце-прем’єр-

міністра – міністра 

з питань 

1 квартал 

2021  
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стратегічних 

галузей 

промисловості 

2.  

Ухвалити постанову про затвердження Стратегії 

розвитку титанової галузі з календарним планом 

реалізації конкретних кроків Стратегії, та 

державної цільової програми на виконання 

ухваленої Стратегії 

КМУ  
1 квартал 

2021   

 

II. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ щодо Стратегії розвитку промисловості 

України 

3. 

3.1 Розробити і запропонувати набір заходів і 

інструментів щодо стимулювання промисловості 

України 

3.2 Ухвалити закон про стимулювання 

промисловості України, в якому передбачити 

розроблені стимули (у т.ч. для титанової галузі 

України) 

Профільний 

віцепрем'єр-

міністр, МРЕТСГ, 

комітет з 

економічної 

політики, МФУ, 

НБУ, ВР України 

1 квартал 

2021 

4. 

Розробити пропозиції щодо внесення змін до 

Бюджету України і Податкового кодексу з метою 

стимулювання промисловості 

МФУ 
1 квартал 

2021 

5. 
Ухвалити закон про затвердження нового Кодексу 

про надра 

КМУ, 

Міністерство 

охорони 

навколишнього 

середовища та 

природних 

ресурсів України, 

ВР України 

2021 

6. 

Ухвалити закон, який передбачає скасування ПДВ 

та мита на ввезення імпортного обладнання для 

видобувної та переробної галузі 

 

Профільний 

віцепрем'єр-

міністр, МРЕТСГ, 

комітет з 

економічної 

політики, МФУ, 

НБУ, ВР України 

2021 
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7. 

Ухвалити закон, який передбачає запуск податку 

на виведений капітал (ПнВК) у 2021 році 

(законопроєкт розроблений Офісом простих 

рішень і результатів) 

МФУ, МРЕТСГ, 

комітет з 

економічної 

політики, ВР 

України 

2021 

8. 

Ухвалити закон про індустріальні та технологічних 

парки із затвердженням бюджету та призначенням 

відповідальних 

Передбачити механізм компенсації інвестицій в 

інфраструктуру парків приватним інвесторам 

Мінстратегпром, 

МРЕТСГ, МФУ, 

ВР України 

2021 

9. 

Внести зміни до закону про вільні економічні зони 

Передбачити розміщення в ВЕЗ R&D-центрів дії 

фіскальних стимулів, спрощення можливості 

роботи для іноземців 

Мінстратегпром, 

МРЕТСГ, МФУ, 

ВР України 

2021 

10. 

Розробити і запропонувати умови для пільгового 

(дешевого) кредитування секторів промисловості, 

які інвестують у створення нових виробничих 

потужностей шляхом створення державою 

спеціального фонду для зменшення (компенсації) 

ставок кредитування 

НБУ, МФУ,  

МРЕТСГ, 

профільний 

віцепрем'єр-

міністр, ВР 

України 

2021 

11. 

Розробити пропозиції щодо внесення змін до 

бюджету України у зв'язку з реалізацією 

вищевказаних пунктів (п. 5-10) 

МФУ 2021 

12. 
Сприяти початку роботи Експортно-кредитного 

агентства 

КМУ, МРЕТСГ, 

Мінстратегпром 
2021 

13. 
Ухвалити розпорядження про створення торгово-

економічних місій, мережі торгових представництв 
КМУ, МРЕТСГ, 

Мінстратегпром 
2021 

14. 

Реалізувати систему надання держ. гарантій 

приватним компаніям для залучення фінансування 

інвестиційних програм 

Затвердити принципи надання держ. гарантій 

приватним компаніям 

Взяти в роботу Міністерству з питань стратегічних 

галузей промисловості України для розвитку 

секторів титанової промисловості 

МФУ, МРЕТСГ, 

Мінстратегпром 

На постійній 

основі 

протягом 3-5 

років, 

починаючи з 

2021 року 
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15. 

Реалізувати систему надання грантів на науково-

дослідні розробки 

Мінфіну підготувати пропозиції щодо внесення 

змін до бюджету України 

МРЕТСГ, МФУ, 

ВР 
2021 

16. 

Створити фонд для фінансування Hi-tech стартапів 

Мінфіну підготувати пропозиції щодо внесення 

змін до бюджету України 

МРЕТСГ, МФУ, 

ВР 
2021 
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3.5. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ.  

 

3.5.1. Історичний контекст та визначення галузі: 
Легка промисловість України – це багатофункціональна галузь, яка поєднує у 

собі текстильне виробництво, виробництво одягу, взуття, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів.  

У рамках розміщення продуктивних сил за часів УРСР акцент розвитку легкої 

промисловості робився на великих підприємствах (Рівненський та Житомирський 
льонокомбінати, Херсонський та Тернопільський бавовняно-паперовий комбінати, 

Дарницький шовковий комбінат у Києві тощо).  

Розвиток великих профільних підприємств легкої промисловості в ті часи 

базувався на профіциті місцевої робочої сили (переважно жіночої), наявності власної 

сировинної бази та коопераційних зв‘язках у межах єдиного народно-господарського 
комплексу Радянського Союзу (за видами сировини, які не вироблялись в Україні, 

насамперед – бавовни). 

Легка промисловість – унікальне галузеве утворення, яке продукує продукцію з 

високим рівнем доданої вартості (один з найбільших у системі міжсекторального 

порівняння).  
Це відбувається внаслідок того, що, попри технологізацію та роботизацію 

виробництв, на підприємствах галузі залишається високою питома вага ручної праці. 

Значний рівень заробітної плати у структурі собівартості готової продукції галузі 

формує відповідний високий рівень доданої вартості у кінцевому продукті.  
Легка промисловість належить до класу галузей другого порядку (товари 

народного вжитку) і задовольняє потреби кінцевих споживачів – фізичних осіб. 

Враховуючи структуру доданої вартості, легка промисловість може бути одним 

із механізмів наповнення бюджету (передовсім, це стосується податку на додану 

вартість). 
Унікальність галузі полягає ще у тому, що у складі її готових продуктів можна 

виділи як умовні напівфабрикати (тканини, шкіра), так і готову продукцію (одяг, 

взуття). Тобто внутрішньогалузеві перетоки забезпечують як власні потреби в умовних 

напівфабрикатах, так і генерують кінцевий продукт, готовий до споживання. 

 
 

3.5.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Потенціал легкої промисловості дозволяє забезпечувати від 100 до 200 тисяч 

робочих місць.   

Водночас в умовах відтоку робочої сили за кордон та демографічної кризи 
потреба галузі у великій кількості робітників (переважно жіночої статі) є одним із 

слабких факторів її конкурентоздатності у сучасних умовах розвитку української 

економіки (особливо враховуючи той факт, що високий рівень витрат на фонд оплати 

праці спонукає власників підприємств мінімізувати рівень заробітних плат персоналу, 

що призводить до того, що середня заробітна плата у галузі значно поступається іншим 
сегментам економіки). 
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Розвиток легкої промисловості в Україні відбувається під впливом 

різноскерованих факторів, які несуть як позитивні впливи, так і негативні шоки, які 

гальмують її динаміку. 
З одного боку, саме ця галузь має всі можливості для отримання суттєвого 

імпульсу від системи державних закупівель: йдеться, зокрема,  про різноманітні товари 

для армії, поліції та інших силових відомств (форма, спорядження).  

З іншої сторони – держава не створює належних умов для локалізації в Україні 

виробництв, які мають право брати участь у державних закупівлях. 
Відкриття ринку ЄС створило як можливості щодо доступу на європейський 

ринок з високим рівнем споживчого попиту, так і активувало конкуренцію з боку 

європейських виробників продукції легкої промисловості (Італія, Польща, Литва).  

Крім того, відсутність дієвих протекціоністських засобів на внутрішньому ринку 

призвело до його часткового поглинання виробниками Білорусі, Туреччини, Китаю 
(тобто навіть з боку тих країн, з якими ще не підписані угоди про створення ЗСТ, або 

дія відповідних угод послаблена). Виробники з вказаних країн отримують конкурентну 

перевагу на українському ринку за рахунок наявності для них національних програм з 

підтримки експорту. 

У 2019 році потужний удар по галузі завдала глибока ревальвація національної 
валюти, яка протягом року зміцнилась на 15%. Враховуючи, що середня рентабельність 

галузі складає 10%, майже всі експортні виробничі програми стали збитковими. 

За останні роки галузь частково втратила місцеву сировинну базу: аграрні 

підприємства переорієнтувались на вирощування зернових та олійних культур 
(внаслідок стрімкого зростання цін на них на світових ринках), оскільки вирощування 

технічних культур для внутрішньої переробки (переважно льону) стало для них 

нерентабельним (принагідно зауважимо, що державні програми з підтримки 

льонарства в Україні майже відсутні).  

Майже втрачено можливості для отримання шовкової сировини власного 
виробництва. Також внаслідок розірвання коопераційних зв‘язків із країнами 

Середньої Азії повністю заблоковано поставки бавовни.  

За останні роки галузь частково втратила освітню базу з підготовки 

кваліфікованої робочої сили через освітню реформу та трансформацію професійних 

училищ.  
На цей час, з погляду розміщення продуктивних сил, галузь тяжіє до створення 

малих та середніх, одно-двоцехових виробництв, які працюють переважно на 

імпортній сировині (тканини, шкіра). Цьому сприяє і поступове скорочення 

виробництва напівфабрикатів для виробництв галузі, зокрема вивіз за кордон великої 

рогатої худоби (до прикладу, Туреччини, для виробництва там шкіри).   
Легка промисловість в Україні має певний потенціал щодо створення локальних 

кластерів (передовсім, аграрно-промислового в частині вирощування льону, 

виробництва льноволокна та лляних тканин і одягу з них).  

Вказаний локальний аграрно-промисловий кластер може бути розміщено на 

території українського Полісся (північ Чернігівської, Житомирської та Рівненської 
областей), з локалізацією на двох потужних промислових центрах на базі 

Житомирського та Рівненського льонокомбінатів.  
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Певні можливості зберігаються і щодо формування міжкластерних перетоків, 

наприклад, із хімічної промисловістю для отримання сировини для виробництва 

синтетичних тканин та синтетичних волокон.  
 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)      

за видами економічної діяльності у 2010–2019 роках      
 

        

показник 

2010 2011 2012 2013 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 

промисловість 
1043110 100 1305308 100 1367926 100 1322408 100 

переробна 

промисловість 
703340 67 852537 65 871147 64 817734 62 

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

8349 0,80 9676 0,70 9764 0,70 9606 0,70 

         

         

показник 

2014 2015 2016 2017 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн у % до 

підсумку 

промисловість 1428839 100 1776604 100 2158030 100 2625863 100 

переробна 

промисловість 
903735 63 1139213 64 1312729 61 1627504 62 

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

11510 

0,80 

17384 

1,00 

20344 

0,90 

25653 

1,00 

         

   

 

 

       

показник 2018 2019 
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млн грн 
у % до 

 підсумку 
млн грн 

у % до 

 підсумку 
    

промисловість 3045202 100 3019383 100     

переробна 

промисловість 
1885406 62 1828327 61     

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

31130 

1,00 

31252 

1,00 

    

Починаючи з 2010 року, виробництво товарів легкої промисловості в Україні 

поступово зростало з 8,4 млрд грн до 31,2 млрд грн. Протягом всього вказаного вище періоду 

спостерігається постійне номінальне нарощення загального випуску, навіть під час кризового 
періоду 2014-2015 років. За рахунок знецінення національної валюти та інфляції фіксується 

збільшення номінального значення випуску майже у чотири рази. Частка продукції галузі у 

загальній структурі промислового виробництва перебуває на рівні 0,8-1%.  

$ млрд 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

промисловість 130389 163164 170991 165301 120171 81346 84463 98717 111956 116804 

переробна 
промисловість 87918 106567 108893 102217 76008 52162 51379 61184 69316 70728 

текстильне 
виробництво, 

виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 
1044 1210 1220 1201 968 796 796 964 1144 1209 

 

Об‘єктивніші дані можна отримати під час перерахунку статистичних даних за 

середньозваженим офіційним курсом НБУ гривні до долару США.   

Максимальне виробництво у легкій промисловості спостерігалось у 2012 році – 
$1,22 млрд. У період з 2014 року по 2017 рік вказаний показник постійно зменшувався 

із досягнення екстремуму падіння у 2015-2016 роках: $0,78 млрд.  

З 2018 року спостерігаємо відновлення галузі та поступове зростання обсягів 

реалізації готової продукції: до $1,2 млрд у 2019 році, що майже відповідає максимуму 

2012 року.  
Негативний вплив макроекономічних умов на галузь у 2019 році призвів до того, 

що обсяги виробництва у 2020 році скоротились до рівня $0,85 млрд., тобто, 

відкотились до показника максимального історичного значення (2015 рік). 
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Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 

у 2020 році  

(без ПДВ та акцизу)     

 
Код за 

КВЕД-

2010 

Січень-грудень 

(млн грн.) 

Січень-грудень 

(млн дол.) 

питома вага у 

структурі 

підгалузі, % 

Промисловість 

B+C+D+Е 2481148,5 88612  

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів 
13–15 23834,1 851 100,0 

Текстильне виробництво 
13 9254,4 331 38,8 

Ткацьке виробництво 
13.2 683,3 24 2,9 

Виробництво інших 

текстильних виробів 
13.9 8268,3 295 34,7 

Виробництво одягу 
14 9577,2 342 40,2 
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Виробництво одягу, крім 

хутряного 

14.1 8500,7 304 35,7 

Виготовлення виробів із хутра 14.2 4,2 0 0,0 

Виробництво трикотажного та 

в'язаного одягу 

14.3 1072,3 38 4,5 

Виробництво шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

15 5002,5 179 21,0 

Дублення шкур і оздоблення 

шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів; вичинка та фарбування хутра 

15.1 2360,5 84 9,9 

Виробництво взуття 
15.2 2642,0 94 11,1 

 

Якщо проаналізувати показники реалізованої продукції за 2020 рік, то найбільшу 

питому вагу в сукупному випуску на суму 9,5 млрд грн (еквівалент $0,3 млрд), займає 

виробництво одягу (більше 40%). У структурі цієї підгалузі виробництво хутряного 
одягу та трикотажного і в‘язаного одягу займають незначні частки: 0,01% та 4,5% 

відповідно. Виробництво шкіри – 21%, виробництво взуття – 11,1%. Текстильне 

виробництво – майже 39%. 

Найбільші виробники легкої промисловості в Україні: ТОВ «Текстиль-контакт», 

ПАТ «Україна» (м.Житомир), ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», ВАТ 
«Тернопільське об’єднання «Текстерно», ВАТ «Рівнельон», ТОВ «Любава-Грація» 

(Черкаси), ПАТ «Трикотажна фірма «Роза» (м. Київ), ПАТ «Софія» (м. Бровари) та 

інші. 

 

 
 

3.5.3. Візія та міжнародні приклади розвитку галузі: 

Як показує досвід таких країн, як Китай чи Туреччина, розвиток галузі легкої 

промисловості базується на наступних факторах: 

1. Якісне, постійне та ефективне навчання персоналу, підвищення його 
кваліфікації. 

2. Модернізація основних засобів, застосування нових технологій та 

матеріалів. 

3. Створення профільних асоціацій професійних учасників ринку, 
підвищення якості управління підприємствами. 

4. Створення механізмів експортної підтримки підприємств галузі. 
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5.  Захист внутрішнього ринку від дешевого імпорту. 

6. Інтеграція із провідними світовими компаніями та брендами (спершу для 

виготовлення тканин та напівфабрикатів, потім – для виробництва готової продукції). 
7. Створення сировинної бази та галузевих закупівельних структур. 

8. Розширення дистрибуції та торгівельних мереж, зокрема шляхом 

створення закордонних представництв. 

9. Постійний моніторинг та підвищення якості готової продукції. 

10.  Політика «оптимальних цін» для захоплення зовнішніх ринків та захисту 
внутрішнього ринку. 

Наразі, в умовах глобалізації сировинних ринків та масової міграції робочої 

сили, фактор дешевої сировини (Туреччина) та дешевої робочої сили (Китай) перестає 

відігравати визначальну роль.  

На перший план виходять державні програми з галузевої підтримки: 
технологічне та технічне оновлення, приєднання до інфраструктури, транспортна 

логістика, підтримка експорту (страхування, гарантії, компенсація процентної ставки, 

відшкодування податків на експортні товари, мита на імпорт), доступне кредитування.  

Відновлення галузі може спиратись на першому етапі на модель 

імпортозаміщення та задоволення потреб внутрішнього ринку, на другому етапі 
відбувається інтенсифікація розвитку за рахунок освоєння зовнішніх ринків. 

Базовими факторами конкурентоздатності для галузі (які посилюються 

державною підтримкою, адже вони вже не є самодостатніми) є наявність власної 

сировини (що дає можливість створення повного циклу виробництва) та наявність 
висококваліфікованої робочої сили. 

 

 

 

3.5.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 
➢ Захист внутрішнього ринку від дешевого імпорту, передовсім введення 

спеціального акцизу на ввезення секонд-хенду із скеруванням сум такого акцизу до 

спеціального фонду за підтримки галузі легкої промисловості. 

➢ Створення регіонального агропромислового кластеру повного циклу з 

вирощування льону, виробництва льоноволокон, тканин із льону та готового одягу із 
лляних тканин. Дотування аграрних підприємств для вирощування льону. Україна 

може зайняти на світовому ринку провідні позиції саме у сегменті лляних тканин і 

стати аналогом Туреччини у сегменті бавовняного повного циклу. Створення 

замкненого повного циклу виробництва: сировина – напівфабрикат – готова продукція 

(льон). 
➢ Створення механізмів для мінімізації експорту сировини за кордон та 

сприятливих умов для її переробки всередині країни: експортні мита, адаптовані до 

умов чинних торгівельних угод, пільгове кредитування та податкові стимули для 

розвитку переробки. 

➢ Створення міжсекторального кластеру із хімічними галузями 
промисловості для розвитку виробництва синтетичних тканин та волокон. 

➢ Відновлення системи професійного технічного навчання персоналу. 
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➢ Ухвалення державної програми з модернізації виробництв (пільгові 

кредити на технічне та технологічне переоснащення). 

➢ Державні програми з підтримки експорту готової продукції (пільгове 
кредитування, технологічні субсидії, державні гарантії, компенсація процентної 

ставки). 

➢ Ухвалення державної програми із стимулювання створення дистрибуції 

та власних торгівельних мереж підприємствами легкої промисловості, зокрема у 

вигляді закордонних представництв. 
➢ Заборона на вивіз живої великої рогатої худоби, податкові стимули для 

експорту готового одягу та взуття за кордон. 

➢  Запровадження зниженої ставки податку на додану вартість для 

підприємств легкої промисловості. 
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3.6. ПЕРЕРОБКА В СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.  

 
3.6.1. Історичний контекст та визначення галузі: 

Переробна галузь у структурі загальнонаціонального агропромислового 
комплексу представляє собою систему підприємств з переробки аграрної сировини з 

метою отримання напівфабрикатів та готових продуктів харчування (харчова 

промисловість).  

До підгалузей переробки аграрної сировини та виробництва харчових продуктів 

слід віднести: 

• борошномельно-круп'яну 

• консервну 

• олійну 

• цукрову 

• крохмале-патокову 

• спиртово-бродильну 

• тютюнову 

• винопереробну 

• молочну 

• м'ясну та ряд інших. 

Переробно-харчова промисловість відіграє ключову роль у забезпеченні країни 
продовольством, тобто є наріжним каменем системи продовольчої безпеки суспільства.  

Крім того, це також екпортоорієнтовна галузь, яка формує значний обсяг 

експортних поставок за кордон (сукупно АПК та переробка аграрної сировини зараз 

забезпечують майже 50% експортної виручки країни). 

 
 

3.6.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Харчова промисловість та переробка аграрної сировини в останні роки 

перетворюються на базові галузі української економіки. Це є результатом зміщення 

факторних акцентів розвитку: з дешевих енергоносіїв (природний газ, електроенергія), 
які на тлі стабільно високих світових цін на метал стали рушійним фактором 

відновлення гірничо-металургійного комплексу країни на початку нульових років, 

національна економіка поступово переходить на фактори відносно дешевої оренди 

земель сільськогосподарського призначення та зростання цін на аграрну сировину 

(починаючи з 2010 року). Це своєю чергою стало передумовою структурних зрушень 
на користь розвитку саме аграрно-промислового комплексу країни. 

Особливого значення розвиток галузі набуває у контексті відкриття ринків 

Європейського союзу після імплементації угоди про Зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. Втрата традиційних ринків країн СНД призвела до глибокої 

деіндустріалізації економіки країни, особливо у сегменті машинобудування. У цих 
умовах саме переробка аграрної сировини стала тим самим компенсатором, який 

виступив одним із ключових чинників економічного зростання у 2016-2019 роках. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Переробні та харчові галузі в Україні розвиваються на платформі чітко 

сформованих факторних передумов:  

• динамічний розвиток аграрного сектору як джерело доступної сировини у 

належному обсязі; 

• наявність високоємного внутрішнього ринку споживання (понад 40 млн осіб);  

• наближеність до одного з найбільш капіталізованих ринків споживання (ринок 

ЄС);  

• традиційні зв‘язки з густонаселеними ринками споживання, передовсім у Азії 

(Китай, Індія, Бангладеш, країни Перської затоки) та у Північній Африці (Єгипет);  

• наявність сформованої наукової бази, що є джерелом галузевих інновацій;  

• наявність висококваліфікованої робочої сили із відносно низьким рівнем 

заробітної плати (порівняно з регіональними конкурентами);  

• широко розгалужені логістичні шляхи сполучення, включно із залізницею та 
морськими портами. 

Стратегічний характер харчової промисловості та переробки аграрної сировини 

для України полягає у створенні кінцевої доданої вартості на векторі руху: сировина – 

напівфабрикати – кінцевий продукт (продукти харчування та інші похідні товари). 

Тобто саме у випадку харчової галузі Україна має можливості вибудувати 
замкнений виробничий цикл з експортним орієнтуванням. 

За структурним тяжінням можна визначити наступні підгалузі: 

1. Орієнтовані на споживання готової сировини для задоволення потреб 

кінцевого споживача: цукрова, консервна, крохмале-патокова, олійна підгалузі тощо. 

2. Орієнтовані на споживання готової сировини для задоволення потреб 
проміжних споживачів: м'ясна, борошномельно-круп'яна підгалузі тощо. 

Система розміщення продуктивних сил харчової промисловості за часів 

незалежності України зазнала суттєвих змін. Це пов‘язано із видозміною сировинної 

бази та переформатуванням ринків збуту. Зокрема, відбулась переорієнтація на 

вирощування технічних монокультур, що своєю чергою призвело до будівництва 
нових олійних та олійно-екстракційних заводів із виробництва, передовсім, 

соняшникової олії. Цьому сприяла і протекціоністська політика урядів країни на 

початку нульових років: застосування експортних мит на вивіз сировини у вигляді 

насіння соняшнику.  

Розширення виробництва ріпаку, сої, кукурудзи, призвело до створення 
виробництв з переробки вказаних технічних культур: різні види олій, комбікорми 

тощо. 

Водночас відбулось значне скорочення кількості цукрових заводів та великих 

овоче-консервних та плодово-ягідних виробництв з переробки, із зміщенням акценту 

на середні на невеликі переробні підприємства.   
Постійне скорочення поголів‘я великої рогатої худоби призвело до часткової 

ліквідації молокозаводів та м‘ясних комбінатів. 

З погляду так званого ефекту Мацуями розвиток промислових виробництв, 

пов‘язаних із аграрним сектором, залежить від типу країни: закрита – відкрита; велика 

– мала.  
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У закритих чи великих країнах розвиток аграрного сектору економіки призводить 

до позитивних промислових зрушень у суміжних галузях національної економіки. У 

малих та відкритих (до яких належить і Україна) – до поступової деіндустріалізації та 
перетоку інвестицій (так звані «горби» капітальних вкладень у агросектор порівняно із 

загальним показником за всіма галузями економіки) у суто аграрне виробництво. 

Саме «ефектом Мацуями» можна пояснити досить повільний розвиток харчової 

промисловості в Україні на новій технологічній базі. Цьому сприяє і слабкий рівень 

захисту внутрішнього ринку від імпортної продукції, передовсім із країн ЄС, де 
існують розвинуті харчові галузі, зокрема Польщі, Італії, Франції, Нідерландів. 

Водночас харчова та переробна галузі, які спираються на аграрну сировину, 

мають найбільші шанси стати основою для формування в Україні кластерного розвитку 

економіки із активним перетіканням ресурсів, інновацій та інших базових факторів 

виробництва у рамках міжкластерних перетоків (із сектором ІТ, біотехнологічним 
сектором, машинобудуванням, хімічною промисловістю тощо). Це дозволить 

сформувати так звані позитивні міжсекторальні баланси в економіці відповідно до 

теорії нобелевського лауреата, американського економіста Леонтьєва.  

 
Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг)  

 

    
за видами економічної діяльності у 2010–2019 

роках  

 

    
 

    
 

    

Показник 

2010 2011  2012 2013 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 

 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 

Промисловість 
1043110 100 1305308 100 

 

1367926 100 1322408 100 

Переробна 

промисловість 
703340 67 852537 65 

 

871147 64 817734 62 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

187522 18 216454 17 

 

245870 18 253439 19 

     
 

    

     
 

    

Показник 

2014 2015  2016 2017 

млн грн 
у % до 

підсумку 
млн грн 

у % до 

підсумку 

 
млн грн 

у % до 

підсумку 
млн грн у % до 

підсумку 

Промисловість 1428839 100 1776604 100 
 

2158030 100 2625863 100 

Переробна 

промисловість 
903735 63 1139213 64 

 

1312729 61 1627504 62 
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Виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів 

302392 21 398023 22 

 

462419 21 548378 21 

     
 

    

     
 

    

Показник 

2018 2019  
    

млн грн 
у % до 

 підсумку 
млн грн 

у % до 

 підсумку 

 

    

Промисловість 3045202 100 3019383 100 
 

    

Переробна 

промисловість 
1885406 62 1828327 61 

 

    

Виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових 

виробів 

589855 19 616167 20 

 

    

  

Починаючи з 2010 року, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів в Україні поступово зростало з 188 млрд грн до 616 млрд грн. Протягом всього 

вказаного вище періоду спостерігається постійне номінальне нарощення загального 

випуску, навіть під час кризового періоду 2014-2015 років. За рахунок знецінення 

національної валюти та інфляції фіксується збільшення номінального значення 
випуску більше, ніж втричі. Частка харчової промисловості у загальній структурі 

промислового виробництва постійно перебуває на рівні 18-20%.  

$ млрд 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Промисловість 130389 163164 170991 165301 120171 81346 84463 98717 111956 116804 

Переробна 

промисловість 87918 106567 108893 102217 76008 52162 51379 61184 69316 70728 

Виробництво 

харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 23440 27057 30734 31680 25432 18225 18099 20616 21686 23836 

 

Об‘єктивніші дані можна отримати під час перерахунку статистичних даних за 

середньозваженим офіційним курсом НБУ гривні до долару США.   
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Максимальне виробництво у харчовій галузі спостерігалось у 2013 році – $31,7 

млрд. Починаючи з 2014 року вказаний показник постійно зменшувався із досягнення 

екстремуму падіння у 2016 році – $18 млрд.  
З 2017 року спостерігаємо відновлення галузі та поступове зростання обсягів 

реалізації готової продукції: до $23,8 млрд у 2019 році.  

Попри галузеве відновлення, показник реалізації готової продукції ще на $10 

млрд, тобто на третину, відхиляється від максимального історичного значення (2013 

рік). 
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Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 

2020 році  

(без ПДВ та акцизу )     

 Код за 

КВЕД-2010 

Січень-

грудень (млн 

грн) 

Січень-

грудень 

(млн дол.) 

Питома вага (%) 

у обсязі харчової 

промисловості 

Промисловість 
B+C+D+Е 2481148,5 88612 Х 

Переробна промисловість 
C 1602974,3 57249 Х 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 10–12 571772,9 20420 100,0 

Виробництво харчових продуктів 
10 480739,6 17169 84,1 

Виробництво м’яса та м’ясних 

продуктів 10.1 81128,4 2897 14,2 

Перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків 10.2 6610,9 236 1,2 

Перероблення та консервування 

фруктів і овочів 10.3 19803,9 707 3,5 

Виробництво олії та тваринних 

жирів 10.4 160019,0 5715 28,0 

Виробництво олії та тваринних 

жирів 10.41 153366,9 5477 26,8 

0
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Виробництво маргарину і 

подібних харчових жирів 10.42 6652,1 238 1,2 

Виробництво молочних 

продуктів 10.5 60541,5 2162 10,6 

Виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів 10.6 21453,4 766 3,8 

Виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості 
10.61 15893,1 568 2,8 

Виробництво крохмалів та 

крохмальних продуктів 
10.62 5560,3 199 1,0 

Виробництво хліба, 

хлібобулочних і борошняних 

виробів 10.7 36317,4 1297 6,4 

Виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і 

тістечок нетривалого зберігання 10.71 19970,3 713 3,5 

Виробництво сухарів і сухого 

печива; виробництво 

борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання 10.72 15436,7 551 2,7 

Виробництво макаронних 

виробів та подібних борошняних 

виробів 
10.73 910,4 33 0,2 

Виробництво інших харчових 

продуктів 
10.8 69860,6 2495 12,2 

Виробництво цукру 
10.81 12142,4 434 2,1 

Виробництво какао, шоколаду та 

цукрових кондитерських виробів 
10.82 22132,9 790 3,9 

Виробництво чаю та кави 10.83 9083,1 324 1,6 

Виробництво прянощів і приправ 
10.84 9543,9 341 1,7 
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Виробництво готової їжі та страв 
10.85 7489,7 267 1,3 

Виробництво дитячого 

харчування та дієтичних 

харчових продуктів 10.86 998,5 36 0,2 

Виробництво інших харчових 

продуктів, н.в.і.у. 
10.89 8470,1 303 1,5 

Виробництво готових кормів для 

тварин 
10.9 25004,5 893 4,4 

Виробництво напоїв 
11 61580,4 2199 10,8 

Дистиляція, ректифікація та 

змішування спиртних напоїв 
11.01 12128,5 433 2,1 

Виробництво виноградних вин 
11.02 3252,5 116 0,6 

Виробництво пива 

11.05 24214,0 865 4,2 

Виробництво безалкогольних 

напоїв; виробництво мінеральних 

вод та інших вод, розлитих у 

пляшки 11.07 19044,7 680 3,3 

Виробництво тютюнових виробів 

12 29452,9 1052 5,2 

Якщо проаналізувати показники реалізованої продукції за 2020 рік, то найбільшу 
питому вагу у сукупному випуску на суму 572 млрд грн (еквівалент $20,4 млрд), займає 

виробництво харчових продуктів (84,1%). У структурі цієї підгалузі перше місце 

займає виробництво олії та тваринних жирів (28% від загального галузевого обсягу). 

Далі йде виробництво м’яса та м’ясних продуктів (14%). Виробництво молочних 

продуктів складає 10,6%. Виробництво напоїв – 10,8%, тютюнових виробів – 5,2%, 
виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 6,4%. 

Як можна подолати так звану сировинну залежність, добре показав приклад 

введення в Україні експортних мит щодо насіння соняшника. У результаті країна 

отримала конкурентоспроможний сектор переробки: 64 переробних, зокрема 48 

маслоекстракційних заводів, декілька мільярдів доларів інвестицій та перше місце у 
світі за експортом готового продукту – соняшникової олії (60% світового ринку). 

Приблизно така ж модель може виникнути в Україні у сегменті переробки сої та 

ріпаку на олію та шрот. Зараз навіть такі країни, як Білорусь та Туреччина, що мають 

дефіцит власної сировини, роблять ставку на створення переробних потужностей і в 

багатьох випадках збільшують рівень доданої вартості саме за рахунок імпорту 
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сировини з України. За допомогою виготовлення готових продуктів у вказаних країнах 

створюють робочі місця, залучають інвестиції та збільшують капіталізацію 

національної економіки.  
Створення повного циклу переробки сої та ріпаку в Україні – це експорт 

приблизно 2 млн тонн олії та 3 млн тонн шроти на рік на суму $2,5 млрд за існуючих 

цін.  

Крім того, Україна щорічно експортує харчові відходи на суму $1,5-2 млрд. Це 

передовсім продукти переробки олійних та зернових. Саме на базі цієї сировини в 
європейських портах створюються термінали з виробництва високоякісних кормів для 

птахівництва та тваринництва.  

Наша країна має потенційні можливості стати своєрідною «європейською 

Бразилією» в частині виробництва біоетанолу та біодизелю. Цьому сприяють і цінові 

перетоки, які виникли на світових ринках між технічними сільськогосподарськими 
культурами із ринками інших видів палива та енергоресурсів (вуглеводні).  

Зокрема, у США у 2005 році був ухвалений «Енергетичний білль» («Закон про 

енергетичну політику 2005 року») та «Стандарт відновлювальних видів палива» 

(«Стандарт відновлюваного палива»), які обґрунтовують виробництво етанолів із 

зернових та целюлозних речовин (стеблі кукурудзи, пшенична солома, відходи лісової 
промисловості тощо).  

Зокрема, із соломи можна виробляти пелети для «зеленої енергетики». 

Виробництво біоетанолу з кукурудзи у 5-6 разів ефективніше, ніж із цукрової тростини. 

Рапс може бути сировиною для виробництва біодизелю.  
Розвиваючи власний агропромисловий комплекс, Україна може стати лідером 

світового експорту харчових добавок з рослинного протеїну та інших продуктів з 

використанням соєвого лецитину для харчової та косметологічної промисловості.  

Україна як світовий центр виробництва веганських харчових продуктів  може 

базувати своє лідерство на виробництві соєвих концентратів, соєвих ізолятів 
(рослинний білок).  

Перехід на одну ступінь переробки та використання відходів – це підвищення 

рівня доданої вартості та відповідно експортної виручки у 3-5 разів за різними групами 

товарів порівняно зі сучасним рівнем галузевого розвитку. 

Найбільші виробники харчової галузі та переробки в Україні: Авангард 
(агрохолдинг), АВК (кондитерська компанія), Astarta Holding, АТЗТ «Львівський 

жиркомбінат», АТЗТ «Харківський жиркомбінат», Володимир-Волинський 

консервний завод, «Галка» (фабрика), «Геркулес» (підприємство), Глобинський 

маслосирзавод, Глобинський свинокомплекс, Дніпропетровський комбінат харчових 

концентратів, Житомирський маслозавод, Завод продтоварів «Ясен», Західна молочна 
група, Ічнянський завод сухого молока та масла, Ічнянський молочно-консервний 

комбінат, Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню олії та жирів, 

Київський завод шампанських вин, «Київхліб», «Конті» (кондитерська фабрика), 

«Кернел», «Ласунка», «Люстдорф» (компанія), Миргородський завод мінеральних вод, 

ТМ «Галичина», ТОВ «Чіпси Люкс», Рошен,  Fozzy Group, Nemiroff. 
Найбільші центри виробництва харчової галузі: Київ, Біла Церква, Ічня, 

Куп‘янськ, Львів, Харків, Дніпро, Глобино. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%92%D0%9A_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Astarta_Holding
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%97%D0%A2_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%97%D0%A2_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%97%D0%A2_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81_(%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%92_%C2%AB%D0%A7%D1%96%D0%BF%D1%81%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fozzy_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nemiroff
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3.6.3. Візія та міжнародні приклади розвитку галузі: 

Найцікавіший приклад розвитку аграрного потенціалу надають Нідерланди. 

Обробляючи 1,8 млн га площі, країна експортує агропродукцію на суму 90 млрд євро 

(включно з обладнанням, технологіями, інноваціями, сервісом та технікою).  

Водночас Нідерланди імпортують аграрну сировину на суму 60 млрд євро за 
сформованим глобальними технологічними ланцюжками, яку згодом перероблюють і 

продають у вигляді готової продукції на зовнішніх ринках, з вищим рівнем доданої 

вартості. Внутрішній ринок країни на 75% забезпечений продукцією харчування 

національного виробництва. За показником агроекспорту Нідерланди знаходяться на 

першому місці в ЄС, а у світі поступаються лише США.  
У загальній структурі випуску 9 млрд євро займає інноваційна продукція 

(насіння, луковиці рослин), засоби агрозахисту, спеціальна техніка, обладнання, сервіс. 

Найбільші статті експорту: молоко та яйця (8,5 млрд євро), м‘ясо (8 млрд євро), фрукти 

(6 млрд євро, з якої консервована продукція на 75% виготовлена з імпортної сировини).  

Нідерланди орієнтуються на сегмент з 10 країн, на які припадає понад 70% усіх 
поставок, включно з Німеччиною (25%), Бельгією, Великою Британією та Францією 

(всі – по 10%).  

Секрет успіху Нідерландів полягає у кластерному міжсекторальному розвитку 

національної економіки з використанням хабових переваг.  
Ціль держави – створення точок сталого зростання національної економіки у 

вигляді окремих агропромислових кластерів, де фактори конкурентоспроможності 

тісно кореспондуються з доступним внутрішнім та зовнішнім ринком споживання та 

розвиваються ритмічно із іншими суміжними галузями, спільно перебуваючи у 

сприятливій оболонці якісного регулятивного та конкурентного середовища.  

Біотехнологічні кластери на стику сільського господарства, промисловості, 

сектору послуг, науки, системи освіти, фармацевтики, біотехнологій – одні з 

найперспективніших у Європі.  

Класична модель передбачає відмову від традиційного поділу економіки на 

окремі галузі та знижує до мінімуму роль національних фінансово-промислових 
монополістичних груп.  

Завдання уряду полягає у: 

• виконанні кількох базових функцій: підключення кластерів до системної 

інфраструктури, зокрема енергетичної та транспортно-логістичної;  

• посиленні конкурентоспроможності кластерів за допомогою 

регулятивних, фінансових інструментів та створення центрів трансферту інновацій;  

• постійному моніторингу системних ризиків та перешкод на шляху 

розвитку національних кластерів з метою мінімізації ступенів зовнішнього 

негативного впливу.  

Створення у Нідерландах 10 мегакластерів показало, що така модель у динаміці 

– це робота самодостатніх за потоком знань конгломератів.  
У сучасних моделях розвитку Україна є суцільною «чорною дірою» втрати 

інновацій та експорту знань, які йдуть за кордон без належного використання у 

реальному секторі національної економіки. І будь-які спроби штучно, за допомогою 



65 
 

держпрограм, змінити цей процес, призводять лише до неефективного розподілення 

бюджетних коштів. Таким чином, використання знань та інновацій всередині країн 

можливе лише в рамках межкластерних нетто-перетоків.  
Для України це означає, що розвивати сучасний агропромисловий комплекс 

необхідно разом із хімічною галуззю, біотехнологіями та машинобудуванням. 

Майбутній агропромисловий кластер України – це синергія аграрного потенціалу, 

експортної логістики, машинобудування для виробництва техніки та обладнання, 

хімічна галузь для виробництва добрив та засобів захисту, фармацевтичних 
підприємтсв для виробництва біодобавок тощо.  

Центрами інновацій можуть стати державні академічні інститути та вищі 

навчальні заклади з підготовки висококваліфікованих спеціалістів.  

У центрі (ядрі) кластеру – державні інституції як регулювальні механізми з 

трансферту інвестицій, інновацій та кредитного фінансування. 
Для синхронізації розвитку аграрного комплексу та економіки в цілому, варто 

згадати відому гіпотезу Пребіша-Зінгера: умови світової торгівлі постійно 

знижуються для сировинних країн (розглядається співвідношення цін на сировину та 

готову продукцію). За останні роки дія цього закону була дещо відозмінена: умови 

світової торгівлі погіршуються для країн, що виробляють так звані прості товари 
порівняно з тими країнами, які експортують «складні» товари. 

Рішення цієї проблеми Зінгер знайшов у теорії збалансованого зростання на базі 

незбалансованих інвестицій. Концепція моделі «великого поштовху» передбачає, що 

на першому етапі відбувається суттєве зростання інвестицій у традиційні експортні 
галузі (в Україні – переважно у сільське господарство). Це призводить до підвищення 

продуктивності праці та конкурентоздатності національного бізнесу. Що своєю 

чргою має дати імпульс державному інвестуванню в інфраструктурні проєкти.  

На завершальному етапі – створення передумов для захисту внутрішнього ринку 

та реалізація програм імпортозаміщення, збільшення інвестицій у промисловість та 
сектор послуг з паралельним створенням базового національного кластеру. У нашому 

випадку – аграрно-промислового. Після цього економіка отримує необхідний 

поштовх для прискореного розвитку та згодом переходить у стадію 

самопідтримувального зростання. Як це свого часу зробили і Нідерланди. 

 

 
3.6.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 

➢ Створення умов для міжсекторального перетоку інновацій, інвестицій, 

сировини та робочої сили у сегменті переробки та харчової промисловості (за участю 

державних центрів трансферту інновацій, кредитування та інвестицій).  

➢ Максимальне використання фактору конкурентоздатності у вигляді 

сировини власного виробництва на базі агропромислового кластеру (одного з 
центральних у новому форматі архітектоніки національної економіки). 

➢ Створення механізмів для мінімізації експорту сировини за кордон та 

сприятливих умов для її переробки всередині країни: експортні мита, адаптовані до 

умов чинних торгівельних угод, пільгове кредитування та податкові стимули для 

розвитку переробки. 
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➢ Ухвалення покрокової національної програми збільшення рівня доданої 

вартості у сегменті агропереробки (одна ступінь переробки за період п‘ятирічного 

циклу модернізації). 
➢ Об‘єднання (синергія) потенційних можливостей сировинної бази, потреб 

внутрішнього ринку, промисловості, логістики та транспортних комунікацій, наукових 

установ та навчальних закладів. 

➢ Створення замкненого повного циклу виробництва: сировина – 

напівфабрикат – готова продукція. 
➢ Протекціонізм та захист внутрішнього ринку споживання. 

➢ Формування національного продовольчого балансу та розвиток програм 

імпортозаміщення за стратегічними та соціальними групами товарів. 

➢ Виконання агропромисловим комплексом соціально значущих функцій з 

продовольчої безпеки та мінімізації цінових коливань. 
➢ Державні програми з підтримки експорту готової продукції (пільгове 

кредитування, технологічні субсидії, державні гарантії, компенсація процентної 

ставки). 
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3.7. АВІАБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.  

 

3.7.1. Історичний контекст та визначення галузі: 
 

Авіаційна (авіабудівна) промисловість України – сукупність зареєстрованих на 

території країни відповідно до законодавства України незалежно від організаційно-

правових форм і форм власності авіабудівних і авіаремонтних підприємств, 

підприємств машинобудування та приладобудування, науково-дослідних і проєктно-
конструкторських організацій (далі – підприємства та організації), що забезпечують 

створення (дослідження, проєктування, будівництво, технічний супровід, 

модернізацію, ремонт та утилізацію) літаків, комплектуючого обладнання для них, 

приладової техніки для забезпечення потреб України у цивільній та військовики 

авіаційній техніці. Галузь також є постачальником техніки військового та цивільного 
призначення на експорт. 

Розвиток авіаційної промисловості надає мультиплікативний ефект на розвиток 

української економіки в цілому. При виробництві повітряного судна використовується 

продукція металургійної, радіоелектронної, хімічної та легкої промисловості. Розвиток 

авіабудування створює передумови для підвищення ефективності цілого ряду 
суміжних галузей, таких як верстатобудування, металообробка, виробництво 

конструкційних матеріалів і хімічних речовин, двигунобудування, радіоелектроніка та 

виробництво засобів зв'язку. Крім того, трансфер створюваних в галузі технологій 

сприяє розробці і застосуванню нових технологічних рішень в автомобільній 
промисловості, суднобудуванні, енергетиці, ракетно-космічної промисловості. 

Україна належала до небагатьох країн світу, що володіли повним циклом 

створення авіаційної техніки, і займала чільне місце на світовому ринку в секторі 

розроблення і виробництва транспортної та регіональної пасажирської авіації. 

Існуючий потенціал авіаційної промисловості України є достатнім для збільшення 
номенклатури та зростання обсягів розроблення і виробництва авіаційної техніки, 

зокрема, регіональних пасажирських і вантажних літаків, авіаційних двигунів, гвинтів, 

систем і агрегатів, бортового радіоелектронного обладнання, вертольотів і літальних 

апаратів малої авіації, безпілотних літальних апаратів, авіаційних тренажерів. 

У той же час безліч проєктів зі створення авіаційної техніки цивільного 
призначення не були завершені або були закриті. Не вдалося досягти поставлених 

цільових показників поставок цивільної продукції на внутрішній і міжнародний ринки. 

Не проведений перехід до сучасних моделей виробництва авіаційної техніки на основі 

розподілу функцій інтеграторів і постачальників 1-4 рівнів. Збереглася необхідність 

дотаційноюї підтримки підприємств авіаційної промисловості. 
Серійне виробництво літаків в Україні перетворилося у одиничне, а складальне 

виробництво стало збитковим. Інфраструктура, технологічне обладнання, методи 

управління на серійних літакобудівних заводах не відповідають сучасним ринковим 

вимогам. 
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3.7.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

 

➢ Аналіз проблем у галузі та причин їхнього виникнення 

Основні причини виникнення проблем пов'язані з: 
▪ втратою традиційного ринку збуту існуючих серійних типів літаків 

та двигунів, необхідністю імпортозаміщення матеріалів і покупних 

комплектуючих виробів виробництва РФ за кошти підприємств; 

▪ втратою (розривом) усталених коопераційних зв'язків з 

розроблення і виробництва авіаційної техніки; 
▪ відсутністю науково-прикладної бази для створення матеріалів; 

▪ відсутністю імпортозаміщення як державної політики, 

технологічною відсталістю виробництва ряду продуктів; 

▪ неефективністю існуючої системи державних преференцій і 

стимулів у сфері авіабудування; 
▪ не включенням у світову (міжнародну) виробничу кооперацію 

авіаційної галузі, відсутністю сертифікатів типів Європейського агентства 

авіаційної безпеки (EASA), незабезпеченість достатніми фінансовими 

ресурсами; 

▪ відсутністю протягом багатьох років державних оборонних 
замовлень і державних консолідованих замовлень; 

▪ відсутністю більше 10 років Державної цільової науково-технічної 

програми розвитку авіаційної промисловості; 

▪ За роки незалежності було прийнято одну комплексну програму 
розвитку цивільної авіаційної промисловості України на період 2001-2010 років, 

але вона була невиконана у повному обсязі у зв'язку з недостатнім 

фінансуванням. 

Для української авіаційної промисловості характерний ряд проблем, 

що ускладнюють розвиток галузі: 
▪ у сфері досліджень і розробок – недостатня результативність 

НДДКР, зокрема обумовлена відсутністю дієвих механізмів комерціалізації 

отриманих результатів, в цілому невисокий рівень кооперації наукових 

організацій з виробниками, обмежене використання сучасних технологій 

цифрового проєктування і моделювання, цифрових випробувальних стендів і 

полігонів; 
▪ багато ключових технологій у вітчизняній авіаційній 

промисловості були розроблені ще у 1980-х роках та не оновлювались через 

різке скорочення фінансування, тоді як світові лідери активно продовжували 

розробки із застосуванням передових технологій. Ситуація ускладнюється 

нестачею кваліфікованих кадрів; 
▪ у виробничій сфері – використання застарілих технологій і 

стандартів, низька продуктивність праці та операційної ефективності, 

недостатньо широке поширення платформних рішень, відсутність 

диверсифікованої мережі постачальників; 
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▪ низька продуктивність і відсутність розвиненого серійного 

виробництва тягнуть за собою зростання собівартості і, отже, зниження 

конкурентоспроможності продукції вітчизняного авіабудування; 
▪ серйозними проблемами авіаційної промисловості залишаються 

складність і тривалість процесу сертифікації, слабкий розвиток сервісної мережі; 

▪ недостатньо розвинена система взаємодії з експлуатантами, 

включно з післяпродажним обслуговуванням і сервісами, що значною мірою 

пояснюється слабким попитом на вироблені повітряні судна з боку українських 
авіакомпаній. Своєю чергою створення сервісної мережі за незначних обсягів 

продажів готової продукції є для виробників вкрай дорогим заходом. Замовники 

ж не зацікавлені у продукції, не забезпеченій необхідною технічною 

підтримкою, адже будь-яка технічна несправність може привести до значних 

простоїв повітряного судна; 
▪ необхідність імпортозаміщення матеріалів і покупних 

комплектуючих виробів (ПКВ) виробництва РФ за кошти підприємств 

призводить до постійного зменшення доходів фінансових коштів та збільшення 

строків виконання замовлень. З огляду на непросту геополітичну ситуацію, 

залежність вітчизняної цивільної авіаційної промисловості від імпорту створює 
потенційні ризики. Ключовою проблемою у сфері імпортозаміщення 

комплектуючих залишається відсутність вітчизняних виробників, здатних 

постачати на ринок продукцію, яка була б конкурентоспроможною порівняно із 

закордонними аналогами. Особливо гостро ця проблема стоїть в найбільш 
наукоємних галузях – агрегатобудування і виробництві систем авіоніки; 

▪ до ряду системних проблем, що стримують розвиток галузі, 

належать: невисокий рівень оплати праці і, як наслідок, старіння персоналу, 

гострий дефіцит кваліфікованих кадрів – інженерно-технічних працівників, від 

рівня компетентності яких безпосередньо залежать характеристики авіаційної 
техніки (зокрема, фахівців вищого рівня кваліфікації – головних конструкторів і 

технологів), а також фахівців, що володіють навичками в області системного 

інжинірингу, проєктного управління, маркетингу продукції. У підсумку в галузі 

сформувалися дефіцит досвіду розробок і виробництва під задану ринкову 

вартість проєкту, компетенцій у продажах і глобальному післяпродажному 
обслуговуванні. Рівень компетенцій в області економіки, права та управління 

інтелектуальною власністю залишається вкрай низьким; 

▪ низька інвестиційна привабливість галузі, обмежений доступ до 

дешевих кредитних ресурсів довгострокового характеру, багаторічний дефіцит 

бюджетного фінансування, чинні або можливі міжнародні санкції (наприклад – 
контракт з Іраном), що утрудняють доступ до позабюджетних коштів та нових 

технологій, – все це призвело до погіршення стану матеріально-технічної бази 

галузі, включно з високим ступенем фізичного і морального зносу обладнання, 

браком сучасного наукового, експериментального і виробничого обладнання, а 

також обчислювальних потужностей; 
▪ у розвитку галузі відзначаються і системні проблеми 

горизонтального характеру, пов'язані з недосконалістю нормативно-правової 

бази, що стосується створення, виробництва, сертифікації та експлуатації 
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авіаційної техніки. У сформованих макроекономічних умовах відсутня 

можливість істотного збільшення бюджетних витрат на розвиток галузі, хоча для 

підвищення її конкурентоспроможності необхідний значний обсяг фінансових 
ресурсів. 

 

➢ Державні інтереси України у сфері авіаційної діяльності 

Державні інтереси у сфері авіаційної діяльності визначаються: 
▪ щораз вищим значенням авіації для вирішення оборонних, 

військово-політичних і соціально-економічних завдань, розвитку науки, техніки 

і технологій; 

▪ зростанням потреб у повітряних перевезеннях пасажирів і 

вантажів; 
▪ провідною роллю авіаційної промисловості, як однієї з найбільш 

наукоємних і технологічно складних галузей у рішенні завдань модернізації 

економіки і переведення її на інноваційний шлях розвитку; 

▪ необхідності підтримки суверенітету країни за рахунок подальшого 

розвитку військового та цивільного секторів авіаційної промисловості. 
Наявність потужного авіаційного потенціалу і раціональне його використання є 

для України об'єктивною необхідністю, одним з найважливіших умов забезпечення її 

безпеки, соціально-економічного та інноваційного розвитку. 

Основу авіаційного потенціалу складають: 
▪ військова авіація; 

▪ цивільна авіація; 

▪ експериментальна авіація; 

▪ авіаційна промисловість; 

▪ авіаційна інфраструктура і техніка; 
▪ освітні установи і організації, що здійснюють підготовку фахівців 

у галузі авіації; 

▪ професійно підготовлені кадри. 

Важливість даної сфери полягає у наступному: 

▪ авіапромисловість є галуззю високотехнологічного сектора, яка має 
потенціал «інтелектуалізації» структури ВВП, відходу від сировинної моделі 

розвитку економіки країни, випереджаючого розвитку експорту машино-

технічної продукції; 

▪ військова авіація є одним з основних компонентів системи оборони 

і безпеки країни. Перехід до імпорту авіаційних озброєнь, і, як наслідок, до 

іноземної залежності в цій сфері є неприйнятним; 

▪ стабільна робота авіапромисловості створює передумови для 

збереження і розвитку цілого ряду інших високотехнологічних галузей 

промисловості з огляду на велику довжину і розгалуженості технологічних 

ланцюжків, що утворюються у процесі створення сучасної авіатехніки; 

▪ авіапромисловість і її суміжні галузі відіграють найважливішу 

соціальну функцію, забезпечуючи збереження висококваліфікованих робочих 

місць в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, на виробництві, 

у вишах і технікумах. 
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➢ Сучасні світові тенденції 

Світовий розвиток у сфері авіаційної діяльності відбувається на тлі: 

▪ зростання впливу авіації на співвідношення сил у світі, на 

збереження стратегічної стабільності, на хід і результат війн та збройних 

конфліктів; 

▪ участі у світових інтеграційних процесах, а також загострення 
конкурентної боротьби між країнами, авіабудівельними і авіатранспортними 

компаніями на світових ринках авіаційної техніки та авіаційних послуг; 

▪ підвищення вимог до якості авіаційної техніки та надання 

авіаційних послуг; 

▪ розвитку авіаційної науки та інноваційних технологій, а також 
можливого їхнього застосування в інших галузях промисловості; 

Світова авіаційна промисловість, незважаючи на нестабільну економічну 

ситуацію, демонструє високі темпи зростання виробництва: 

▪ наразі світовий парк комерційної цивільної авіації становить 

близько 26,5 тис. повітряних суден, щорічне зростання авіаційних перевезень –
близько 5%; 

▪ попит на повітряні судна для цивільного сегмента забезпечується 

зростанням населення, світового ВВП і авіаперевезень, а в сегменті військової та 

спеціальної авіації підтримується великою кількістю збройних конфліктів; 
▪ динамічно розвивається ринок лоукостерів, який є основним 

драйвером зростання пасажирообігу; 

▪ особливо сприятливою для українських виробників може бути 

тенденція поступового зміщення попиту в бік азіатських країн, таких як Індія 

(потенційно – Китай), з якими Україна має тісні зовнішньополітичні зв'язки; 
▪ дедалі важливішим трендом стає перехід світового авіабудування 

на принципово нові технології, включно із заміною металоконструкцій 

композиційними матеріалами, розвитком адитивного виробництва замкнутого 

циклу, впровадженням нових систем штучного інтелекту в систему управління 

повітряним судном, створенням повністю електричного літака; 
▪ провідними закордонними авіавиробниками вже освоєна наскрізна 

цифровізація наукових досліджень і розробок, випробувань, виробництва, 

продажу та експлуатації авіаційної техніки. 

 

 

 

3.7.3. Візія розвитку галузі: 

Метою розвитку галузі авіабудування в Україні є досягнення 

конкурентоспроможності продукції авіаційної промисловості в окремих (цільових) 

сегментах ринку і створення авіаційної техніки для забезпечення соціально-
економічного розвитку, обороноздатності та безпеки країни. 
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➢ Цілі та пріоритетні напрями державної політики 

Цілі державної політики у сфері авіаційної діяльності передбачають: 

▪ збереження за Україною статусу авіаційної держави; 
▪ оновлення парку повітряних суден цивільної авіації; 

▪ підтримка науково-дослідного, технічного, виробничо-

технологічного та кадрового потенціалів на рівні, що забезпечує ефективну 

авіаційну діяльність в Україні; 

▪ оновлення та нарощування бойового потенціалу військової авіації 
відповідно до вимог забезпечення обороноздатності країни; 

▪ підтримання якості вітчизняної авіаційної техніки на рівні, що 

забезпечує її конкурентоспроможність на світовому ринку; 

▪ розвиток міжнародного співробітництва та розширення 

присутності вітчизняних авіаційних організацій на внутрішньому і зовнішньому 
ринках авіаційної техніки та авіаційних послуг. 

Пріоритетними напрямами державної політики є: 

▪ розвиток військової авіації відповідно до завдань Збройних Сил, 

інших військових формувань щодо забезпечення безпеки, суверенітету і 

територіальної цілісності країни; 
▪ забезпечення високого технічного рівня і бойової ефективності 

нових зразків авіаційної техніки і озброєння; 

▪ розвиток цивільної авіації на основі перспективних вітчизняних 

технологій та спільних розробок у рамках міжнародної кооперації; 
▪ залучення інвестицій з метою розвитку авіаційної промисловості, 

створення випереджаючого науково-технічного набутку з технологіями, які 

забезпечують розробку принципово нових конкурентоспроможних зразків 

авіаційної техніки; 

▪ впровадження передових досягнень науки, техніки і проривних 
технологій в експериментальні розробки авіаційної промисловості; 

▪ розвиток аеродромних та аеропортових комплексів; 

▪ вдосконалення функціональної та організаційно-управлінської 

структури державного сектора авіаційної науки, розвиток науково-технічного та 

конструкторського потенціалу організацій – розробників авіаційної техніки; 
▪ розвиток і модернізація авіаційної транспортної інфраструктури 

державного і регіонального значення, системи організації повітряного руху, 

системи метеорологічного забезпечення; 

▪ розвиток освітніх установ і організацій з підготовки та підвищення 

кваліфікації авіаційних фахівців; 
▪ підвищення рівня безпеки польотів військової, цивільної та 

експериментальної авіації; 

▪ посилення конкурентоспроможності українських авіаційних 

організацій на світовому ринку авіаційної техніки та авіаційних послуг; 

▪ сприяння взаємовигідному партнерству українських та іноземних 
авіаційних організацій у діяльності зі створення спільних підприємств; 

▪ здійснення заходів з припинення критичної залежності України від 

інших країн у галузі авіаційної діяльності. 
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➢ Ключові завдання 

Досягти поставленої мети дозволить реалізація п'яти ключових завдань: 
1. Підвищення ефективності виробництва продукції авіаційної 

промисловості; 

2. Формування ефективної системи просування, продажу та сервісного 

обслуговування продукції авіаційної промисловості; 

3. Забезпечення випереджального розвитку науково-технологічного 
потенціалу авіаційної промисловості; 

4. Забезпечення впровадження та активного використання передових 

цифрових технологій під час розроблення, виробництва та експлуатації продукції 

авіаційної промисловості; 

5. Удосконалення нормативно-правового регулювання авіаційної 
промисловості. 

 

 

 

3.7.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 
 

➢ Підвищення ефективності виробництва продукції  авіаційної 

промисловості 

Конкурентоспроможність вітчизняної авіаційної промисловості стримується 
порівняно високою собівартістю готової продукції, низькими рівнями продуктивності 

праці та рентабельності виробництва, використанням застарілих технологій та 

організаційних рішень. Для галузі в цілому характерна недостатня диверсифікація 

поставок, пов'язана з нестачею конкурентоспроможних вітчизняних виробників 

комплектуючих. 
Все це обумовлює необхідність вдосконалення системи управління галуззю на 

всіх рівнях, підвищення ефективності та дисципліни витрачання коштів, 

реструктуризації підприємств, оптимізації виробничих потужностей і кадрового 

потенціалу. 

З метою зниження витрат і підвищення віддачі від інвестицій слід орієнтуватися 
на створення сімейств авіаційної техніки з максимальною уніфікацією. Навколо 

найбільших підприємств галузі доцільно формувати кластери, в рамках яких великий 

бізнес міг би ефективно взаємодіяти з малими підприємствами (зокрема, 

інноваційними), науковими організаціями, вишами, вирішуючи технологічні, 

виробничі, кадрові та інфраструктурні проблеми. Кластерна модель дозволить також 
забезпечити концентрацію на локальному рівні виробництв продукції 

загальномашинобудівного застосування і ліквідувати неефективні і нерентабельні 

виробництва на окремих підприємствах галузі. 

Підвищенню конкурентоспроможності продукції галузі сприятиме посилення 

кооперації із закордонними партнерами. Як показує світовий досвід, виробництво 
авіаційної техніки характеризується дедалі інтенсивнішою міжнародною кооперацією. 

Розвиток кооперації із закордонними виробниками та вбудовування у глобальні 

ланцюжки створення вартості стає для вітчизняних авіабудівників нагальною 
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потребою як чинник, що забезпечує можливість залучення інвестицій, успішного 

вирішення завдань модернізації виробництва і в кінцевому рахунку – створення нової 

конкурентоспроможної авіаційної техніки, включно з цивільними повітряними 
суднами та їхніми компонентами і комплектуючими. 

Захід 1. Реорганізація організацій, реструктуризація їхніх активів 

1.1. створення інтегрованих структур, залучення приватного капіталу для 

їхнього фінансування, дочірніх і залежних товариств-постачальників другого-

четвертого рівнів; 
1.2. створення центрів спеціалізації і компетенцій; 

1.3. гармонізація планів технічного переозброєння і модернізації підприємств на 

базі перспективних технологій проєктування і виробництва авіаційної техніки; 

1.4. розроблення середньострокових програм розвитку містоутворювальних 

підприємств авіаційної промисловості з урахуванням принципів «розумної 
спеціалізації». 

1.5. розроблення та професійне обговорення середньострокових та 

довгострокових інвестиційних планів підприємств галузі, включно з визначенням 

обов`язкових для виконання строків реалізації. 

1.6. науковий підхід до розробки та затвердження планів реструктуризації 
підприємств галузі та планів розпорядження надлишковим майном. Визначення 

заходів відповідальності за недодержання вимог відповідних планів. 

Захід 2. Забезпечення конкурентоспроможності поставок при формуванні 

виробничих ланцюжків 

2.1. перехід підприємств на єдині інформаційні системи, включно зі створенням 

єдиного порталу авіаційної промисловості для пошуку постачальників, які 

відповідають вимогам і стандартам якості; 

2.2. збільшення частки суб'єктів малого і середнього підприємництва в системі 

постачальників другого-четвертого рівнів; 
2.3. спрощення та автоматизація процедур сертифікації комплектуючих 

доавіаційної техніки та розкриття інформації про конкретні техніні вимоги до таких 

комплектуючих. 

2.4. залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у створення підприємств-

постачальників другого-четвертого рівнів з використанням механізму спеціальних 
інвестиційних контрактів; 

2.4. стимулювання іноземних постачальників українських підприємств 

авіаційної промисловості до локалізації виробництва, зокрема за рахунок укладення 

офсетних угод. 

Захід 3. Сприяння створенню та розвитку інфраструктури авіаційної 

промисловості 

Метою заходу є модернізація промислової інфраструктури для розвитку 

підприємств і організацій галузі. У зв'язку з цим, будуть реалізовані заходи, спрямовані 

на надання державної підтримки створюваним та існуючим промисловим комплексам, 

індустріальним паркам і технопаркам, промисловим кластерам, чинним у сфері 
авіабудування. Конкретними заходами підтримки можуть бути: 

- Пільгове оподаткування. 
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- Особливий спрощений порядок створення юридичних осіб та їхніх об`єднань у разі 

дотримання вимог щодо профілю діяльності та інвестиційних зобовязань учасників. 

- Особливий спрощений порядок отримання дозвільних документів (землевідведення, 
будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація тощо) на створення та діяльність 

об`єктів інфраструктури авіаційної промисловості. 

- Активне залучення державних підприємств, установ та організацій до участі у 

створенні та діяльності відповідних об`єктів. 
 

Захід 4. Створення умов для ефективного використання підприємствами 

авіаційної промисловості наявних виробничих потужностей 

Планується провести інвентаризацію та здійснити оцінку компетенцій і ресурсів, 

що володіють високим потенціалом використання у різних видах економічної 
діяльності, у підприємствах авіаційної промисловості, з метою реалізації заходів з 

реструктуризації підприємств, включно з економічно ефективним завантаженням 

виробничих потужностей за рахунок випуску продукції загальномашинобудівного 

застосування. 

Крім того, у рамках реструктуризації підприємств необхідно відмовитись від 
окремих виробничих операцій з метою оптимізації виробничих витрат на користь 

залучення вузькоспеціалізованих співвиконавців. Наведене не тільки знизить 

собівартість кінцевої продукції, але й сприятиме розвитку малого та середнього 

товаровиробника. 

Захід 5. Підвищення продуктивності праці на підприємствах авіаційної 

промисловості 

Цифровізація проєктування, виробництва і випробувань авіаційної техніки, 

впровадження передових виробничих технологій дозволять знизити трудові витрати і 

підвищити рівень оплати праці працівників, стимулювати приплив у авіаційну 

промисловість персоналу з необхідними компетенціями в області віртуального 
проєктування, робототехніки, управління автоматизованими виробничими системами 

і т.п. 

У рамках заходу планується комплекс заходів, зокрема: 

5.1. підтримка впровадження цифрових технологій розроблення, проєктування 

та виробництва (методи паралельного проєктування, CALS-технології та ін.); 
5.2. оптимізація чисельності працівників ряду підприємств авіаційної 

промисловості, зокрема за рахунок створення у суміжних галузях нових 

високопродуктивних робочих місць; 

 5.3. реалізація програм мобільності кадрів, зайнятих на підприємствах 

авіаційної промисловості; 
5.4. реалізація за підтримки держави корпоративних програм підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

5.5. обов`язкове передбачення у планах розвитку підприємств заходів щодо 

економічно обгрунтованого поступового зростання рівня оплати працівникам галузі. 
Захід 6. Впровадження перспективних виробничих технологій і нових 

матеріалів 

Планується забезпечити створення центрів компетенцій авіаційної 

промисловості щодо перспективних напрямків, включно з адитивними технологіями; 
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передовими цифровими та інтелектуальними виробничими технологіями; 

роботизованими системами; системами обробки великих обсягів даних, машинного 

навчання та штучного інтелекту. Завданням таких центрів є опрацювання власних 
комплексних рішень щодо технологій виробництва та підготовка техніко-економічних 

обгрунтувань необхідності інвестування в імпорт існуючих технологій та виробничих 

потужностей. 

Також будуть реалізовані заходи, націлені на значне розширення напрямків і 

масштабів використання матеріалів нового покоління, зокрема вуглецю, при створенні 
перспективних виробів авіаційної техніки. Розширення використання матеріалів 

нового покоління покликане одночасно значно спростити виробництво кінцевої 

продукції та зменшити її собівартість.  

Необхідно здійснити спробу опанувати та очолити нішове виробництво в 

авіаційній галузі, як-от: 

- виробництво літаків малої авіації (повітряні маршрутки); 

- виробництво літаків з електродвигунами; 

- масове забезпечення реалізації програм «повітряний старт»; 

- виробництво середньомагістральних літаків; 

- виробництво літаків для експлуатації в екстремальних умовах (приклад Ан-74, який не 

потребує повноцінної злітно-посадкової смуги) тощо. 

Захід 7. Розвиток стандартизації та інформаційно-аналітичного 

забезпечення авіаційної промисловості 

У рамках заходу планується забезпечити: 
7.1. розробку прогнозів перспективних вимог до техніко-економічних 

характеристик авіаційної продукції; 

7.2. вдосконалення системи статистичного спостереження в авіаційній 

промисловості та суміжних галузях на основі міжнародних статистичних стандартів; 

7.3. актуалізацію нормативної та нормативно-технічної бази з метою 

формування випереджальних вимог до перспективної авіаційної техніки; розвиток 

системи національної стандартизації в авіаційній промисловості; 

7.4. вдосконалення державного регулювання у питаннях уніфікації стандартів 

виробництва продукції військового і цивільного призначення (там, де це допустимо). 
7.5. вжиття заходів щодо недопущення зловживань з боку монополістів, 

регулювання процесів поширення технологій створення авіаційної техніки, складових 

та комплектуючих частин для неї. Наведене дозволить знизити витрати на розробку та 

впровадження нових технологій та диверсифікує ризики, пов`язані із непостачанням 

критичних продуктів для авіаціної галузі. 

Захід 8. Модернізація системи підготовки професійних кадрів 

У рамках заходу передбачається забезпечити: 

8.1. формування моделі компетенцій майбутнього і її використання в освітніх 

програмах профільних вишів та організацій середньої професійної освіти; 

8.2. кооперацію вишів та виробничих підприємств авіаційної промисловості з 
метою створення нових освітніх програм і стандартів; 

8.3. модернізацію навчально-лабораторної, дослідницької, експериментальної та 

виробничої бази профільних освітніх організацій; 
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8.4. організацію стажувань і практик на підприємствах з виробництва авіаційної 

техніки і комплектуючих у провідних наукових організаціях; 

8.5. кооперацію зі закордонними компаніями у сфері авіа- і верстатобудування 
для організації навчальних курсів та обміну досвідом. 

Захід 9. Реалізація проєктів міжнародної кооперації 

Належить забезпечити вбудовування найефективніших вітчизняних компаній у 

міжнародні виробничі ланцюжки, віддаючи пріоритет при організації міжнародних 

проєктів країнам з високими обсягами виробництва і витрат на наукові дослідження і 
розробки. Отримання ліцензій на виробництво окремих складових частин авіаціної 

техніки світових лідерів авіаціної промисловості. Відмова від певного рівня заробітку 

за рахунок зменшення додаткової цінності кінцевої продукції на користь отримання 

стабільного швидкого прибутку. 

Одночасно необхідно вживати заходи щодо експансії авіаційної продукції 
українського виробництва на ринках, що не мають власних технологій та виробничих 

потужностей. Така експансія можлива за умови лібералізації експортного контролю 

всередені України та розблокування експорту продукції та технологій з боку 

контролюючих та правоохоронних органів. 

  
Формування ефективної системи просування, продажу та сервісного 

обслуговування продукції авіаційної промисловості 

Під час просування і продажів продукції авіаційної промисловості необхідно 

враховувати, що продуктом для кінцевого споживача (експлуатанта) цивільних 
повітряних суден є не окреме повітряне судно, а повітряне судно і ефективна система 

його післяпродажного обслуговування, включно з наявністю запасних частин, 

комплектів і приладдя для своєчасного ремонту під час усього терміну експлуатації, а 

також з сертифікатом, що допускає використання повітряного судна на маршрутах 

експлуатанта. 
Просування, продаж або передача в лізинг авіаційної техніки без цих складових 

є спробою реалізації незавершеного продукту (частини продукту), який 

характеризується значно меншою ліквідністю. Для більшості експлуатантів такий 

продукт не представляє інтересу навіть за істотного зниження його ціни. 

З цією метою планується сприяти розвитку всіх можливих каналів просування 
вітчизняної авіаційної техніки, зокрема: 

- виставково-ярмаркових заходів; 

- розвитку операційного лізингу; 

- надання повітряних суден для тестової експлуатації у рамках лізингових схем 

з екіпажем, технічним обслуговуванням і страхуванням («мокрий» лізинг, ACMI); 
- укладання договорів з вітчизняними і зарубіжними авіаперевізниками з 

експлуатації загального парку повітряних суден з розподілом його завантаження за 

сезонами (у різних кліматичних зонах); 

- збуту повітряних суден у рамках міжурядових угод в обмін на інші активи 

(зустрічні поставки продукції інших галузей, офсетні угоди); 
- збуту повітряних суден за умови передачі іноземним партнерам деяких 

технологій їхніх проєктування, виробництва та обслуговування.  
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Єдиним ефективним каналом просування продукції цивільного 

двигунобудування та інших авіакомпонентів наразі є продаж двигуна в складі 

повітряного судна.  
Сертифікація продукції авіабудування (літальних апаратів, двигунів, систем, 

приладів і деталей) є одним з найважливіших інструментів підвищення її ліквідності 

на ринках, а в ряді випадків – невід'ємним елементом доступу до них. Для просування 

продукції вітчизняного авіабудування на внутрішньому і зовнішніх ринках необхідна 

відповідність повітряних суден і авіакомпонентів сертифікаційним вимогам на ринках 
експлуатантів. 

Захід 1. Державна підтримка лізингу авіатехніки 

Передбачає розроблення реалістичної економічно обґрунтованої програми 

поетапного фінансування лізингу авіаційної техніки українського виробництва. 

Програма повинна містити не тільки розрахунки інвестицій державного бюджету, але 
й умови інвестування з боку приватного капіталу, у тому числі, на пільгових умовах. 

Такий підхід повинен убезпечити державу від необґрунтованих витрат, як у 

випадку зі створенням та фінансуванням лізингової державної компанії «Антонов-

фінанс». 

Захід 2. Використання механізму trade-in і програми утилізації для 

просування вітчизняних повітряних суден. 

Заходи покликані здешевити вартість життєвого циклу продукції авіаційної 

промисловості, що зокрема зробить продукцію українського виробництва більш 

економічно привабливою.  
Захід 3. Розвиток ринку сервісного обслуговування і ремонту української 

авіатехніки. 

Вжиття заходів щодо допущення використання технологій сервісного 

обслуговування авіаційної техніки українського виробництва на території інших 

держав. Відмова від частини прибутку, що надходить від сервісного обслуговування на 
користь швидкої експансії авіаційної техніки на світовому ринку. 

Дозвіл розробникам та виробникам на відкриття сертифікованих центрів 

технічного обслуговування в інших країнах, а також просування відповідних 

комерційних та дипломатичних інтересів виробників. 

Захід 4. Створення єдиної цифрової платформи для просування і продажів 

авіатехніки. 

Відповідна платформа покликана забезпечити широке та повноцінне 

інформування потенційних покупців та торгових агентів про можливості авіаційної 

промисловості. Така платформа унеможливить зловживання окремих торгових агентів, 

які зумовлені наближеністю до виробників і одночасно забезпечить конкуренцію між 
агентами. 

 

➢ Забезпечення випереджаючого розвитку науково-технологічного потенціалу 

авіаційної промисловості 

Захід 1. Розвиток кадрового потенціалу авіаційної науки 

Для розвитку наукових, конструкторських, інженерних кадрів авіаційної науки, 

забезпечення її лідерства у розвитку людського капіталу України, будуть реалізовані 

наступні заходи. 



79 
 

1.1. Відновлення і розвиток вітчизняних наукових та інженерних шкіл у сфері 

авіації, підтримка їхньої діяльності, поширення та популяризація науково-технічних 

досягнень. 
1.2. Адаптація системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

кадрів для авіаційної науки до проривних науково-технологічних напрямків та 

сучасних професійних компетенцій в області цифровізації та інформатизації, нових 

матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, сертифікації авіаційної техніки та 

міжнародної науково-технологічної кооперації. 
1.3. Розробка і реалізація ефективних практик пошуку, відбору, залучення та 

закріплення кадрів у авіаційній науці, як-от бізнес-інкубатори, технопарки, науково-

виробничі кластери; 

1.4. Підтримка розвитку професійного співтовариства (об'єднань працівників 

галузі, різноманітних локальних спільнот, асоціацій, громадських організацій, 
міжнародних форумів, організованих державою Україна). 

1.5. Налагодження контактів і стимулювання повернення з-за кордону в Україну 

фахівців галузі (дослідників, інженерів, конструкторів і ін.), розширення практики 

створення під їхнім керівництвом результативних творчих колективів, технологічних 

компаній світового рівня, зокрема віртуальних, об'єднаних єдиним інформаційним і 
цифровим простором. 

Захід 2. Формування сучасної системи управління галузевим науково-

технологічним комплексом  

Досягненню довгострокових цілей науково-технологічного розвитку 
авіабудування сприятиме поширення сучасних ефективних управлінських технологій 

та практик. 

2.1. Розширення підтримки пріоритетних напрямків розвитку авіаційної науки і 

технологій. Вибір пріоритетних напрямів здійснюватиметься на основі дотримання 

таких принципів, як відповідність стратегічним цілям розвитку країни, наукова 
обґрунтованість, залучення бізнесу в інвестування та проведення НДДКР. Відібрані 

пріоритетні напрямки повинні стати основною для розроблення і коригування плану 

(переліку) стратегічних (довгострокових) НДДКР в авіаційній промисловості. Активну 

участь в цій роботі повинні брати генеральні конструктори і головні технологи. 

2.2. Розвиток єдиної системи управління виробництвом і впровадженням нових 
авіаційних технологій; формування єдиного порядку їхнього розроблення з 

урахуванням національних і міжнародних стандартів. 

2.3. Розширення практики розроблення та реалізації комплексних програм і 

проєктів повного інноваційного циклу (наскрізних проєктів), націлених на підвищення 

рівня знань і технологій, що застосовуються у виробництві; перехід до нових форматів 
державних та інших цільових програм технологічної спрямованості, що забезпечують 

«ліфт» ідей і результатів. 

2.4. Формування ефективних механізмів кооперації організацій, що виконують 

НДДКР, і виробничих компаній, включно з розвитком інституту генеральних 

конструкторів і головних технологів, підтримкою коопераційних проєктів, програмами 
взаємних стажувань фахівців, створенням інженерних підрозділів в інтегрованих 

структурах. 
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2.5. Широке впровадження в галузевому науково-технологічному комплексі 

моделей управління результатами (як на рівні органів державної влади, так і 

організацій-виконавців досліджень і розробок), проєктних принципів управління 
дослідженнями і розробками, комерціалізації прав на їхні результати. 

2.6. Розроблення і впровадження сучасних кредитно-фінансових інструментів, 

що забезпечують приплив коштів у галузевий науково-технологічний комплекс з усіх 

джерел, включно з фінансовою підтримкою організацій, що беруть участь у реалізації 

пріоритетів розвитку авіаційної промисловості. 
2.7. Впровадження інформаційних механізмів, націлених на розвиток 

технологічної культури в галузі, популяризацію науково-технологічних досягнень 

вчених, інженерів, підприємців, ролі галузі в забезпеченні соціально-економічного та 

науково-технологічного прогресу країни. 

Захід 3. Стимулювання попиту на науково-технологічні результати і 

створення умов для їхньої ефективної комерціалізації. 

Через стоврення майданчиків для обміну актуальною інформацією та 

опрацювання  стратегічних рішень щодо напрямків розвитку авіаціної галузі буде 

досягнуто мети створення конкретних запитів на ті чи інші наукові та досліницькі 

розробки. 
Дослідження, винаходи та перспективні комплексні технологічні рішення 

отримуватимуть корегування на всіх стадіях: ідея, концепт, аванпроєкт тощо. Наведене 

забезпечить гарантовану безумовну затребуваність результатів тої чи іншої наукової 

роботи.  
Участь держави у фінансуванні конкретних наукових досліджень через 

реалізацію заходів державних цільових програм розвитку авіабудування. 

Захід 4. Розвиток інформаційного забезпечення досліджень і розробок в 

авіаційній науці. 

Створення єдиного інформаційного простору, з обов`язковою участю у 
формуванні бази знань виробників, розробників, експлуатантів та компаній, що 

здійснюють сервісне обслуговування та ремонт авіаційної техніки. 

Захід 5. Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Державна підтримка з боку Міністерства економіки дипломатичної служби та 

розвідувальних і контррозвідувальних органів у встановленні ділових зв`язків зі 
світовою науково-технічною спільнотою. 

Розвиток таких зв`язків повинен закріплюватись відповідними міжурядовими 

угодами про науково-технічне співробітництво, які передбачають зони взаємних 

інтересів, взаємні права та головне – обов`язки держав-учасників таких угод. 

 Обов`язковим для врахування є питання комерціалізації таких угод, а саме: 

- Питання оформлення права спільної власності на розробки, реалізовані в рамках 

виконання таких угод; 

- Питання спільного використання результатів наукових розробок в інтересах держав-

учасниць; 

- Питання можливості на власний розсуд розпоряджатися своїми правами 

інтелектуальної власності (наприклад, недопущення продажу технологій конкретним 

державам). 
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➢ Забезпечення впровадження та активного використання передових цифрових 

технологій при розробці, виробництві і експлуатації продукції авіаційної 

промисловості 
У світовому авіабудуванні відбуваються радикальні перетворення, пов'язані з 

впровадженням нових технологій, стандартів і методів цифрового виробництва. 

Провідними закордонними авіавиробниками розпочато повномасштабне освоєння 

наскрізної цифровізації наукових досліджень і розробок, випробувань, виробництва і 

поставок, продажів та експлуатації авіаційної техніки. 
Серйозні проблеми в процесі розроблення, випробувань, сертифікації та 

виробництва вітчизняної авіатехніки пов'язані, в першу чергу, зі значною тривалістю 

кожного з цих етапів. Проєктування, моделювання та випробування окремих 

елементів, вузлів і агрегатів авіаційної техніки в існуючій системі неможливо 

проводити паралельно, а повернення на кожен з попередніх етапів вимагає додаткового 
фінансування. Значні кошти витрачаються на численні натурні випробування. 

Необхідність ведення і зберігання паперової документації викликає додаткові 

складності з її верифікацією і коригуванням, посилює ризики негативного впливу 

людського фактору. Інформаційна інфраструктура, яка могла б забезпечити наскрізну 

комунікацію між усіма організаціями авіаційної промисловості, поки що відсутня, а 
чинні рішення в цій області не синхронізовані між собою і не дозволяють комплексно 

захистити систему від зовнішніх загроз. 

Захід 1. Розробка єдиних стандартів, правил, регламентів роботи 

організацій авіаційної промисловості в цифровому просторі 

Планується розробити: 

1.1. стандарти створюваних «цифрових двійників» виробів, включно з 

регламентованим описом їхнього функціоналу; 

1.2. регламенти передачі конструкторської та іншої документації в цифровому 

форматі; 
1.3. регламенти використання цифрових інструментів, цифровий та ІТ-

інфраструктури; 

1.4. нормативну документацію, що легітимізує розроблення виробів у вигляді 

моделей і «цифрових двійників». Ця документація повинна забезпечити можливість 

приймання робіт замовником при наданні функціональних моделей («цифрових 
двійників»). 

Захід 2. Створення єдиної інформаційної інфраструктури для підприємств і 

організацій авіаційної промисловості 

У рамках заходу заплановано: 

2.1. розвиток мереж зв'язку, які забезпечують потреби користувачів щодо збору 
та передачі даних, з урахуванням технічних вимог, що пред'являються цифровими 

технологіями; 

2.2. розвиток системи центрів зберігання і оброблення даних (включно з 

високопродуктивними обчислювальними системами, хмарними рішеннями і т.п.), які 

зможуть забезпечити надання доступних, стійких, безпечних і економічно ефективних 
послуг зі зберігання й оброблення даних в авіаційній промисловості; 

2.3. розроблення і впровадження єдиної національної цифрової платформи, 

побудованої за модульним принципом, що дозволяє комбінувати і «зшивати» різні 
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існуючі системи та симтеми, що розробляються. Така платформа дозволить усім 

користувачам працювати в єдиному цифровому форматі, в автоматичному режимі,  

перетворюючи дані з однієї системи в іншу, і при необхідності – в єдиний зведений 
формат; 

2.4. формування галузевих центрів компетенцій з цифрових технологій. 

Захід 3. Оцифровка існуючої технічної документації в єдиний формат 

Буде реалізована можливість використання всієї наявної документації в рамках 

єдиної цифрової платформи, зокрема: 
3.1. оцифрування паперових носіїв у спеціально розроблений формат; 

3.2. реалізація можливості використання різних цифрових форматів для створення 

«цифрового двійника» (у єдиному форматі). 

Захід 4. Створення системи збору, оброблення, зберігання та надання 

користувачам даних про стан використовуваного обладнання і експлуатованої 

авіаційної техніки. 

З метою підвищення якості технічної експлуатації повітряного судна та його 

агрегатів і вузлів передбачається створення цифрової платформи, що забезпечує 

моніторинг льотної придатності авіаційної техніки у режимі реального часу, аналіз 

льотно-технічного стану повітряних суден (зокрема, деталей, агрегатів і вузлів). 
Захід 5. Розвиток компетенцій кадрів авіаційної промисловості в області 

цифрових технологій. 

Розроблення та впровадження спеціальних курсів на базі вищих навчальних 

закладів інформаціних технологій, що фінансуються державою з умовою 
обов`язкового працевлаштування випускників на підприємствах, визначених 

державою в установленому порядку (принцип обов`язкового працевлаштування після 

отримання вищої освіти за кошти із державного бюджету). 

Обов`язкове передбачення у фінансових планах державних підприємств 

авіаціної галузі витрат на навчання спеціалізованого персоналу. Така вимога не 
порушує права підприємств на розпорядження власними обіговими коштами, оскільки 

держава в особі уповноважених органів влади та управління має право приймати 

рішення щодо державного майна (зокрема, коштів державних підприємств). Крім того, 

згідно з чинним законодавстом України про підтримку підприємств авіабудівної галузі, 

підприємства виокремлені у групу та мають ряд преференцій (наприклад, можливість 
створювати спільні підприємства). 

 

 

➢ Удосконалення нормативно-правового регулювання авіаційної промисловості 

З метою підтримки авіабудування потрібні зміни в нормативному правовому 
регулюванні авіаційної промисловості, які покликані забезпечити рамкові умови для її 

розвитку. До того ж, повинні враховуватися такі принципи: 

- система управління і планування в галузі повинна забезпечити її перехід від 

поточного стану до цільового, водночас на етапі переходу держава буде продовжувати 

надавати підтримку авіабудування; 
- правове середовище повинне мотивувати підприємства галузі на роботу в 

ринковому середовищі, розвиток людського капіталу, модернізацію основних фондів, 

використання сучасних технологій для підвищення конкурентного потенціалу. 
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Використання інструментів, які стимулюють придбання зарубіжних аналогів існуючої 

чи перспективної продукції вітчизняного авіабудування, має бути припинено; 

- безумовним пріоритетом у нормативному правовому регулюванні галузі є 
забезпечення безпеки польотів, що передбачає постійний моніторинг і аналіз 

застосування чинних норм, їхнього уточнення, з урахуванням зарубіжного досвіду 

виробництва і експлуатації повітряних суден, двигунів та авіакомпонентів; 

- бюджетна підтримка галузі повинна поступово скорочуватися в міру 

досягнення цільових показників з випуску та реалізації фінальної продукції 
(повітряних суден і авіадвигунів). Інструменти, що забезпечують зниження вартості 

кредитних ресурсів для підприємств галузі до значень, зрівняних з вартістю ресурсів 

для закордонних виробників аналогічної продукції, повинні бути збережені; 

- реалізація середньо- і довгострокових проєктів повинна бути підкріплена 

відповідними механізмами безперервного проєктного фінансування; 
- нове регуляторне середовище повинне забезпечити сприятливий правовий 

режим для створення і розвитку сучасних технологій в авіабудуванні, а також для 

здійснення економічної діяльності, пов'язаної з їхнім використанням (цифрова 

економіка). Потрібно вжити додаткових заходів з правового регулювання, 

спрямованого як на забезпечення можливості використання цифрового документообігу 
між підприємствами галузі на всіх етапах життєвого циклу продукції – від розробки і 

випробувань до експлуатації та утилізації, – так і на формування цілісної системи 

стандартів, правил і регламентів роботи учасників галузі в єдиному цифровому 

просторі; 
- повинні бути створені сприятливі умови для розвитку галузевої науки, зокрема 

пошукових досліджень. Дана сфера критично важлива для галузі, однак 

характеризується тривалістю циклів досліджень, невизначеністю результатів і 

складністю прогнозування їхньої комерційної цінності, особливо на ранніх стадіях. 

Фінансування пошукових досліджень не може здійснюватися в рамках бізнес-моделі 
підприємств галузі і вимагає створення спеціальних інститутів, що забезпечують 

ефективний розвиток наукових досліджень і розробок; 

- з метою збільшення кількості постачальників авіакомпонентів і підвищення 

конкуренції між ними повинні бути пом'якшені ліцензійні вимоги, що пред'являються 

до підприємств та організацій, які хочуть розробляти і випускати продукцію для 
авіабудівної галузі; 

- система сертифікації продукції авіабудування має бути незалежною від 

комерційних інтересів сертифікувальних організацій, відповідати нормам і правилам 

цільових ринків збуту; терміни і вартість сертифікації повинні бути істотно скорочені 

до параметрів, конкурентних з прийнятими у світовій практиці; 
- регуляторне середовище повинне стимулювати виробництво і експлуатацію 

літаків для місцевих повітряних ліній і безпілотних повітряних суден як перспективних 

видів транспорту. 

 

Нове нормативно-правове регулювання повинне забезпечити: 

- Удосконалення системи управління авіаційною промисловістю. Поступове усунення 

державних службовців від прямого управління підприємствами галузі зі збереженням 

механізмів недопущення прямого порушення інтересів держави. 
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- Сприяння податкового та митно-тарифного регулювання виробництва, продажу та 

експлуатації повітряних суден з метою створення сприятливих умов для українських 

виробників авіатехніки. 

- Удосконалення нормативно-правового регулювання сертифікації продукції 

авіабудування. 

- Удосконалення правового регулювання експлуатації повітряних суден для місцевих 

повітряних ліній, ділової (business), сільськогосподарської авіації, безпілотних 
літальних апаратів (БПЛА). 

- Розвиток аеропортів місцевих повітряних ліній для забезпечення транспортної 

доступності і мобільності населення. 

- Удосконалення нормативного правового регулювання закупівель товарів і послуг для 

потреб підприємств авіаційної промисловості. 

- Створення сприятливого середовища для організації ринку інтелектуальної власності. 
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3.8. КОСМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РАКЕТНО-КОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ) 

 

 

3.8.1. Історичний контекст та визначення галузі: 

 

Космічна діяльність як високотехнологічна сфера вже багато років функціонує в 

Україні за відсутності державної політики. 

Усі попередні уряди фактично самоусувались від координації крос-секторальної 
за суттю політики космічної діяльності, що призвело до проблем у її організації, 

неможливості залучення професійного менеджменту та міжнародних інвестицій, 

неефективного використання бюджетних коштів та, як наслідок, величезних збитків у 

проєктах, які фактично мали комерційний характер, але впроваджувались державними 

установами. 
Потенціал космічної галузі у питаннях національної безпеки ніколи не був 

реалізований, навіть частково. 

В умовах російської агресії Рада національної безпеки і оборони, у межах своїх 

компетенцій, не розробляє, не розглядає на своїх засіданнях та не приймає рішень щодо 

заходів політичного, економічного, воєнного, науково-технологічного характеру, що 
стосуються космічної діяльності у питаннях національної безпеки. Тому для 

ефективності координації та використання даних дистанційного зондування землі, 

аерокосмічних систем та потенціалу галузі, Державне космічне агентство України має 

бути представлене у складі РНБО. 
У Державному бюджеті на 2020 рік різко скоротились державні витрати на 

космос-падіння на 75% (!) порівняно з минулими роками. Вже три роки у нас немає 

національної космічної програми як базової стратегії розвитку галузі з належним 

фінансуванням з боку держави. 

З набуттям чинності наприкінці січня 2020 року оновленого космічного 
законодавства, якому Президент України надавав статус невідкладного, відбулась 

довгоочікувана демонополізація цивільного ракетобудування та дерегуляція космічної 

діяльності, що лише теоретично – якщо реально будуть застосовані механізми 

державно-приватного партнерства та наданий імпульс до розвитку екосистеми – 

призведе до зародження приватної ініціативи у цій сфері. 
Але Уряд так досі й не виконав прикінцеві положення відповідних змін до 

космічного законодавства, чим взагалі розбалансував систему державного управління 

цього високотехнологічного напрямку та, таким чином, загальмував прийняття 

необхідних стратегічних і програмних документів. 

Отже, Україні потрібен сучасний закон про космос (або доповнення до 
існуючого), який заклав би законодавчі основи державної політики у цій сфері. Ба 

більше, за останні п’ять років вже не менше 20 (двадцяти) країн світу, включно із США 

та іншими провідними космічними державами, – привели власне космічне 

законодавство до вимог сьогодення та заклали необхідні інституційні підвалини для 

реалізації державної політики. 
Для політичної координації всіх пов’язаних процесів, що відбуваються у 

військовому, науково-технічному та комерційному сегментах цієї сфери, а також у 

секторах безпеки та економіки, пов’язаних з її результатами, – вкрай необхідна 
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Національна Рада з питань (аеро) космічної діяльності при Президентові України. 

Такий координаційно-дорадчий орган притаманний всім провідним космічним 

країнам, а в нашій державі існував у 2006-2008 роках та продемонстрував відчутні 
результати (тоді поновили стосунки з США та європейською спільнотою – наразі знову 

стоїмо перед таким завданням). 

Україні потрібен перехід до сучасних методів управління аерокосмічною 

діяльністю, з урахуванням відповідних світових тенденцій, які дозволять запровадити 

нові правові, організаційні, програмні та фінансові засади, засновані на іншій, 
відмінній від існуючої, парадигмі. 

 

 

 

3.8.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 
У сучасному світі панують нові політичні, економічні та технологічні тренди: 

▪ країни кооперуються для реалізації мегапроєктів; 

▪ з'являються нові перспективні ринки — азіатські та африканські країни 

лідирують у плані зростання економік; 

▪ індустрія 4.0 — виробництво автоматизується, підвищується 
ефективність через діджиталізацію; 

▪ адитивне виробництво (3D-друк), розвиток нових матеріалів. Зростає 

потреба в даних та аналітиці; 

▪ фінансування проєктів стає доступнішим через венчурні фонди та 
державні програми підтримки інновацій; 

▪ глобальні кліматичні, людські та природні проблеми потребують рішень 

вже зараз. 

Світові тренди змінюють космічну галузь: 

▪ ринок космічних проєктів відкривається для приватних компаній, 
держава стає замовником інноваційних рішень, а не виробником: США, Індія, Китай, 

ЄС та інші ключові гравці передають технології у приватний сектор для подальшого 

розвитку, або замовляють нові технології у приватного сектору, розуміючи 

неможливість бюрократичних апаратів конкурувати в інноваціях із бізнесом; 

▪ супутники та ракети-носії стають мініатюрнішими; 
▪ розвиваються платформи мікро- та наносупутників, які можуть 

виконувати навіть міжпланетні місії та важать при цьому до 50 кг; запуски космічних 

апаратів стають гнучкішими та більш орієнтованими на клієнта; 

▪ знижується вартість доступу в космос — запуск 1 кг на орбіту коштує $2-

3 000 (раніше $20 000 - 30 000), супутник тепер коштує $100-200 тис. ($10-20 млн 
раніше), запуск ракети $5-10 млн ($50-100 млн раніше). 

▪ Гроші інвестують у багаторазові космічні системи з керованим 

приземленням,  які не потребують величезних полів відчуження для космодромів; 

▪ Розвиваються суміжні космічні ринки: орбітальні сервіси, VAS (value 

added services) для космічних даних, космічне право та страхування, робототехніка для 
космосу, космічний туризм, конструювання у мікрогравітації, видобуток копалин  у 

космосі, сонячна енергія із космосу, низькоорбітальні комунікації (інтернет); 
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▪ Швидко розвиваються проєкти на орбіті та за її межами: Китай планує 

будувати власну орбітальну станцію, одразу кілька світових гравців відновлюють місії 

на Місяць та Марс, засміченість орбіт та необхідність продовжувати життя супутників 
створюють попит на нові орбітальні сервіси. 

 

➢ Стан української космічної галузі: 

✓ Проблеми 

▪ Відсутні масштабні амбітні цілі, які б стали точками зростання для 
окремих галузей промисловості та об'єднали б націю навколо спільної мети. 

▪ Немає власних супутників, ракети-носія та незалежного доступу в космос. 

▪ Низька ефективність господарської діяльності державних підприємств, 

що обумовлена недосконалою структурою, повільністю прийняття рішень та 

небажанням впровадження нових підходів. Серед 17 підприємств 8 – збиткові (зокрема, 
2 підприємства, які тривалий час перебувають на стадії ліквідації). 

▪ Недосконалість законодавчої бази, відсутність стратегії залучення 

приватного сектору, технологічних стартапів та міжнародних інвесторів. Протягом 

трьох останніх років немає Національної космічної програми. 

▪ Величезна заборгованість працівникам підприємств: зараз складає 8343 
млн. Заборгованість за енергоносії – 842 млн. 

▪ Втрата фахівців та молоді. Найталановитіші їдуть з України, бо запит на 

фахівців та молодих спеціалістів у космічній сфері стає дуже високим. 

▪ Український космос щорічно втрачає 5-8% чисельності працівників. 
▪ Стратегічні проєкти «Либідь», «Алькантра», «Морський старт» виявились 

провальними та коштували державі $1,5 млрд. 

✓ Сильні сторони 

▪ Україна має великий досвід у розвитку космічних технологій та має 

капіталізувати його згідно з ринковими трендами. 
▪ Номінально у нас є повний цикл виготовлення ракет та космічних 

апаратів, але ми не маємо робочої моделі для реалізації цього виробничого потенціалу. 

▪ Наші переваги: проєктування космічних ракетних комплексів та ракетних 

двигунів, серійне виробництво окремих елементів ракет-носіїв, виробництво 

супутників оптичного спостереження, приймання та оброблення сигналу супутників, 
аналіз та інтерпретація отриманих даних. 

▪ На наших підприємствах працюють сильні команди фахівців, їхні 

розробки можуть конкурувати на світовому ринку. 

 

 

 

 

3.8.3. Візія розвитку галузі: 

Космос повинен бути драйвером економічного зростання та добробуту 

громадян. Ми не можемо дозволити собі масштабні державні інвестиції в космос, 
навпаки, космос має стати точкою зростання для економіки країни, забезпечивши 

надходження інвестицій з приватного сектору та міжнародних партнерств. 



88 
 

Космос повинен забезпечувати високий рівень національної безпеки та 

обороноздатності України. 

Для відновлення статусу у топ-10 космічних держав, Україна має брати участь у 
довгострокових, міждержавних програмах з освоєння космічного простору та 

завершити з мінімальними втратами старі невдалі і дороговартісні проєкти. Галузь 

потребує злагодженої внутрішньої кооперації підприємств. 

Накопичені інвестиції у розробки, технології, виробничі потужності повинні 

бути капіталізовані на базі єдиної платформи, що загрегує усю інтелектуальну 
власність підприємств ДКА. 

Космічна галузь має бути максимально відкритою для партнерів та інвесторів, 

та прозорою всередині, саморегульованою згідно з ринковими принципами. 

Космічні спеціальності мають стати привабливими для молоді. Необхідно 

створювати всі умови, щоб молоді фахівці залишались працювати в Україні та ставали 
гідною заміною для старшого покоління. 

 
➢ Місія та цілі її реалізації 

Місія – створення екосистеми космічних компаній як драйверу росту економіки 

та фундаменту національної безпеки України. 

Цілі: 

▪ Ріст приватного сектору до 50% від ринку. 

▪ Ріст космічного ринку України на 200%. 
▪ Капіталізація створених компаній – $1 млрд. 

▪ 100% покриття території України власною супутниковою комунікаційно-

навігаційною системою. 

▪ Власна система дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з високою 

роздільною здатністю до 1 м. 

▪ Участь у міжнародних місіях з освоєння космічного простору та Сонячної 

системи. 

▪ Незалежний доступ України до космосу. 

▪ Україна як міжнародний освітній центр космічних технологій. 

 
➢ Мета і пріоритети державної політики в галузі використання результатів 

космічної діяльності 

Метою державної політики у сфері використання результатів космічної 
діяльності є координація діяльності центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, організацій різних форм власності, що забезпечує 

ефективне використання результатів космічної діяльності в інтересах розвитку 

України, її регіонів, підвищення якості життя і безпеки населення країни. 

Пріоритетами державної політики в галузі використання результатів космічної 
діяльності є: 

1. гарантоване задоволення потреб органів виконавчої влади в космічних 

продуктах і послугах; 

2. вдосконалення нормативно-правової бази в інтересах прискорення 

створення і підвищення ефективності впровадження космічних продуктів і послуг; 
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3. проведення єдиної технічної політики при створенні і функціонуванні 

елементів інфраструктури використання результатів космічної діяльності в рамках 

державних, регіональних, відомчих проєктів і програм, проєктів і програм органів 
місцевого самоврядування та підприємств з державною участю; 

4. розвиток конкурентоспроможного внутрішнього ринку космічних 

продуктів і послуг; 

5. розвиток експорту вітчизняних космічних продуктів і послуг; 

6. створення системи безперервної освіти в сфері підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі використання результатів космічної діяльності. 

Водночас пріоритетними напрямами є: 

▪ моніторинг навколишнього середовища і навколоземного простору, 

контроль надзвичайних ситуацій та екологічних лих, дослідження природних ресурсів 

Землі; 
▪ забезпечення супутникового зв'язку і мовлення на всій території держави, 

зокрема задоволення державних потреб у доведенні до населення соціально 

орієнтованого блоку радіотелевізійних програм, забезпечення президентського, 

урядового та спеціального зв'язку, забезпечення зв'язку в інтересах центральних 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, а також в інтересах 

оборони, безпеки країни та охорони правопорядку; 

▪ забезпечення центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування геофізичною та зокрема гідрометеорологічною інформацією; 

▪ реалізація космічних проєктів у інтересах розширення знань про Землю, 
Сонячну систему і Всесвіт, проведення фундаментальних наукових досліджень в 

області астрофізики, планетології, фізики Сонця тощо; 

▪ забезпечення рівноправної участі України в міжнародних космічних 

програмах і проєктах з метою гарантованого доступу до кінцевих результатів реалізації 

цих програм (проєктів); 
▪ здійснення орбітальних пілотованих польотів в інтересах розвитку 

економіки, науки, оборони та безпеки, вирішення прикладних завдань; 

▪ відпрацювання технологій виробництва в космосі нових матеріалів і 

високочистих речовин. 

 

 

 

3.8.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 

 

➢ Основні заходи з реалізації державної політики 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи: 

1.1. Системні дослідження та прикладні науково-дослідні роботи 

передбачають проведення: 
- комплексних системних досліджень науково-технічних проблем космічної 

діяльності та розроблення пропозицій щодо розвитку космічного потенціалу України 

на період до 2030 року та подальшу перспективу з урахуванням можливостей 

економіки країни; 
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- досліджень з визначення технічного обрису перспективних космічних 

комплексів і систем різного призначення, розроблення нових технологій рішення 

цільових завдань; 
- пошуку шляхів підвищення рівня технічних та експлуатаційних характеристик 

космічних засобів, забезпечення їхньої надійності та ефективності; 

- досліджень для забезпечення створення випереджального науково-технічного, 

виробничого і технологічного набутків з розробки матеріалів та покриттів для 

перспективних виробів ракетно-космічної техніки; 
- розроблення та впровадження передових інформаційних технологій при 

створенні космічних засобів і управлінні їхнім виробництвом; 

- розроблення і обґрунтування планових документів на наступний програмний 

період. 

 
1.2. Космічні засоби зв'язку, мовлення і ретрансляції, що передбачають  

проведення заходів зі сторення: 

- космічних комплексів системи зв'язку (фіксований, рухомий) та 

телерадіомовлення; 

- багатофункціональної космічної системи ретрансляції; 
- багатофункціональної космічної системи персонального супутникового зв'язку 

і передачі даних; 

- комплексу технічних засобів для експериментального відпрацювання нових 

технологій супутникового зв'язку і мовлення; 
- космічного комплексу цифрового радіо- і телемовлення з космічних апаратів 

на високоеліптичній орбіті. 

1.3. Дистанційне зондування Землі, гідрометеорологічні спостереження, 

екологічний моніторинг і контроль надзвичайних ситуацій передбачає проведення 

заходів зі створення: 
- геостаціонарних і низькоорбітальних космічних комплексів і систем нового 

покоління для гідрометеорологічного забезпечення і оперативного моніторингу 

землетрусів, техногенних і природних надзвичайних ситуацій; 

- оптико-електронного космічного комплексу дослідження природних ресурсів 

Землі і космічної системи на його основі; 
- космічної системи радіолокаційного спостереження, а також інтегрованої 

супутникової системи дистанційного зондування Землі; 

- перспективного багатофункціонального комплексу і центрів наземних засобів 

прийому, реєстрації і оброблення космічної інформації дистанційного зондування 

Землі; 
- комплексів валідаційних підсупутникових спостережень, банків даних і 

технологій розповсюдження космічної інформації; 

- бортових приладів для космічних апаратів дистанційного зондування Землі. 

1.4. Космічні засоби для фундаментальних космічних досліджень, що 

передбачають проведення заходів щодо створення: 
- космічних обсерваторій для дослідження Сонця і космічних випромінювань, а 

також спостережень астрофізичних об'єктів в різних діапазонах спектра 

електромагнітного випромінювання; 
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- астрометричного космічного комплексу для отримання даних про стан і рух 

зірок; 

- космічних комплексів і приладів для дослідження планет Сонячної системи, 
зокрема в рамках міжнародних проєктів; 

- космічного комплексу для проведення досліджень у галузі космічної біології 

та медицини. 

1.5. Пілотовані польоти передбачають проведення заходів щодо створення 

багаторазового пілотованого космічного корабля нового покоління, розроблення 
науково-технічного і технологічного набутків і відпрацювання ключових елементів 

перспективних засобів реалізації пілотованих програм, а також розроблення базових 

засобів для реалізації пілотованої експедиції на Місяць та Марс. 

1.6. Космічні засоби технологічного призначення передбачають проведення 

заходів зі створення космічних комплексів для виконання в умовах мікрогравітації 
досліджень у галузі космічної технології та біотехнології. 

1.7. Засоби виведення космічних апаратів передбачають проведення заходів 

щодо створення ракетно-космічного комплексу нового покоління, високоефективних 

розгінних блоків для ракет-носіїв легкого, середнього і важкого класів, перспективного 

багаторазового рідинного ракетного двигуна, а також модернізації існуючих засобів 
виведення з використанням нових технологій і елементної бази. 

1.8. Об'єкти космодромів і наземна експериментальна база передбачають 

проведення заходів: 

- створення об'єктів для вітчизняного космодрому; 
- створення системи екологічного моніторингу територій, схильних до впливу 

ракетно-космічної техніки; 

- модернізації експериментальної бази випробовувань ракетно-космічної 

техніки. 

1.9. Засоби управління космічними апаратами наукового і соціально-
економічного значення передбачають проведення заходів: 

- з розвитку об'єктів і систем наземного автоматизованого комплексу управління 

космічними апаратами і вимірювань; 

- створення командно-вимірювальної і телеметричної системи нового покоління; 

- модернізації центру управління польотами космічних апаратів наукового, 
соціально-економічного призначення; 

- створення уніфікованого бортового інформаційно-телеметричного комплексу 

нового покоління для модернізованих і перспективних засобів виведення та космічних 

апаратів. 

1.10. Перспективні базові вироби, прогресивні технології та забезпечення 
надійності ракетно-космічної техніки передбачають проведення заходів: 

- з розроблення нових технологій проєктування і виробництва, а також 

створення базових елементів ракетно-космічної техніки; 

- з розроблення та вдосконалення засобів метрологічного забезпечення 

створення, виробництва, експлуатації та утилізації ракетно-космічної техніки; 
- з розроблення уніфікованих рядів інтелектуальних датчиків, нових 

конструкційних і функціональних матеріалів, систем вимірювання, контролю, 
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діагностики та аварійного захисту ракетно-космічної техніки, наземних технологічних 

об'єктів; 

- з підвищення надійності експлуатованих космічних комплексів, ракет-носіїв і 
їхніх складових частин; 

- з модернізації з використанням нового покоління електрорадіовиробів і 

матеріалів комплектуючих елементів, вузлів і агрегатів-зразків ракетно-космічної 

техніки; 

- з розроблення та введення в експлуатацію апаратно-програмного комплексу 
для відпрацювання ракетно-космічної техніки шляхом математичного моделювання; 

- з розроблення нових спеціальних конструкційних матеріалів; 

- зі створення та вдосконалення бортових і наземних засобів криптографічного 

захисту трактів управління космічних апаратів соціально-економічного призначення. 

 
Закупівлі серійної космічної техніки для створення угруповання космічних 

апаратів у необхідному складі, забезпечення виконання дослідно-

конструкторських робіт, а також для управління космічними апаратами, 

прийнятими в експлуатацію: 

Передбачається закупівля космічних апаратів, ракет-носіїв, розгінних блоків, 
інших виробів космічної техніки, а також забезпечення управління прийнятими в 

експлуатацію космічними апаратами. 

 

Підтримка об'єктів наземної космічної інфраструктури: 

Проведення робіт із створення та забезпечення експлуатаційної готовності 

технологічних і забезпечувальних об'єктів, науково-дослідних випробувальних 

центрів, а також інших об'єктів наземної космічної інфраструктури до вирішення 

покладених на них завдань. 

 
Державні капітальні вкладення на реконструкцію, технічне переоснащення 

промислових підприємств і розвиток об'єктів наземної космічної інфраструктури: 

Передбачається реалізація завдань з реконструкції та технічного переоснащення 

промислових підприємств і розвитку об'єктів наземної космічної інфраструктури. 

 

➢ Опис окремих проєктів: 

✓ Забезпечення незалежного доступу до космосу 

Виконання завдання дасть змогу забезпечити прискорення темпів 

розвитку конкурентоспроможної космічної техніки, створити основу для 

розроблення принципово нових космічних систем та їхніх елементів, приладів, 
наземної інфраструктури, впровадження інновацій із залученням не тільки 

українських підприємств, а й підприємств інших країн у складі міжнародних 

консорціумів. 

Зважаючи на те, що відсутність власного космодрому є істотним 

стримувальним фактором розвитку космічної діяльності в Україні, створення 
космічних комплексів забезпечить Україні незалежний доступ у космос, а також 

стане важливим елементом збереження сегмента запусків космічних апаратів на 

світовому ринку космічних послуг і формування підґрунтя для його розширення. 
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Передбачається розроблення космічних ракетних комплексів повітряного 

старту, РН середнього класу, РН легкого класу. Це дасть змогу отримати 

незалежний доступ у космос та створити надійне підґрунтя для успішного 
виконання космічних програм України і третіх сторін на комерційній основі. 

До цього часу виробництво ракет-носіїв становить основу присутності 

України на світовому ринку космічних послуг. Тому пропонується створення 

конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів нового покоління на 

комерційній основі, що дасть змогу залучити значні кошти з інших джерел. 
 

✓ Створення космічної системи (КС) дистанційного зондування Землі 

з космосу (ДЗЗ) високої роздільної здатності 

Завдання передбачає створення вітчизняного угруповання з 7 супутників 

дистанційного зондування Землі високої і надвисокої просторової розрізненості, 
включно з 6-ма оптико-електронними супутниками та 1-им радіолокаційним. 

Всі супутники мають бути виготовлені в Україні з максимальним 

залученням вітчизняної кооперації. Запуск першого супутника планується 

здійснити у 2022 році, останнього – у 2026 році. 

Угруповання супутників ДЗЗ призначене для забезпечення отримання та 
надання користувачам даних оптико-електронного та радіолокаційного 

спостереження Землі з метою забезпечення господарчої діяльності (сільське 

господарство, землекористування, містобудування, лісне господарство, 

контроль та оцінка забрудненості навколишнього середовища, виготовлення 
цифрових карт місцевості), вирішення завдань оборони і національної безпеки 

держави, а також наукових завдань. Буде забезпечено міжнародне 

співробітництво в галузі ДЗЗ для розв'язання глобальних та національних 

проблем шляхом обміну супутниковою інформацією в рамках міжнародних 

проєктів. Під час реалізації проєктів будуть відпрацьовані перспективні 
технології та технічні засоби. 

 

✓ Забезпечення створення сервісної платформи для спостережень 

Землі з космосу (ОКО) 

Створення на базі інформаційного-аналітичного центру НЦУВКЗ системи 
збору, оброблення, аналізу даних ДЗЗ та розроблення на їхній основі сервісної 

платформи в інтересах державних та комерційних споживачів в екологічній, 

економічній та оборонній сферах. 

Просування на ринок даних ДЗЗ надвисокої просторової розрізненості, що 

приймаються станціями НЦУВКЗ. 
Комерціалізація продуктів/сервісів на основі даних ДЗЗ. 

Надання інформації щодо космічних об'єктів штучного та природного 

походження з інтеграцією у міжнародні проєкти. 

Забезпечення користувачам віддаленого доступу до бази даних заявок та 

каталогу відзнятих районів з застосуванням web-інтерфейсів. 
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✓ Створення екосистеми стартапів космічної індустрії 

Створення екосистеми стартапів космічної індустрії за участі 

міжнародних фінансових партнерів та великих гравців глобального космічного 
ринку. Виконання проєкту передбачає комерціалізацію перспективних розробок 

галузі, створення конкуренції представникам «старої школи», перехід до 

технологічних платформ нового покоління, пошук неочевидних недорогих 

рішень, які можна швидко масштабувати, системну та довгострокову співпрацю 

з профільними інвесторами, запобігання міграції талановитих інженерів. 
 

✓ Створення платформи ОПІВ 

Основним завданням проєкту стане розроблення та впровадження 

комплексу заходів, спрямованих на виявлення об’єктів права інтелектуальної 

власності (ОПІВ) в ракетно-космічній галузі України, впорядкування їхнього 
обліку, застосування правових методів закріплення та охорони цих прав, з 

подальшою передачею на фінансовій основі для практичного використання 

зацікавленим сторонам на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Комерціалізація дозволить створити додаткове джерело стимулювання і 

підтримки процесу ефективного продукування інновацій та сучасних розробок, 
підготовки та утримання кваліфікованих кадрів, а також наочно продемонструє 

попит на наявну технологічну базу України. 

 

✓ Забезпечення імпортозаміщення 

Для забезпечення незалежного доступу України до космосу необхідно 

створення вітчизняних ракет-носіїв. Для цього необхідно розробити ракетні 

двигуни з тягою до 80 тс для нового покоління РН «Циклон» та до 60 тс для нової 

РН «Зеніт». 

Для отримання супутникового угруповання необхідна розробка сканера 
високого розрізнення 0.87 м та електричної двигунної установки. 

 

✓ Забезпечення створення центру освіти космічної галузі 

Досвід діяльності космічних агентств передових космічних держав світу 

свідчить, що науково-освітні програми є ефективним засобом привернення уваги 
творчої молоді до вивчення космосу, залучення її до космічних досліджень, 

популяризації у суспільстві знань про космос. Крім того, саме виконання 

науково-освітніх програм є слушною нагодою перевірки проривних 

нетривіальних ідей, що формуються, як правило, молодими вченими. 

Міжнародна Космічна Академія на базі НЦАОМ ім. Макарова має стати 
центром освіти галузі як для України, так і для країн світу, що розвивають власну 

космічну діяльність. Освітні програми будуть сформовані на основі реального 

запиту компаній державного та приватного сектору, навчання буде проходити як 

у самому центрі так і дистанційно через електронну освітню платформу 

англійською мовою. Також буде створено інтерактивний музей космонавтики та 
мультимедійну галерею історії підкорення космосу. Академія запропонує 

концепцію комплексної космічної освіти (початкова космічна освіта, професійна 
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космічна освіта, підвищення кваліфікації робітників космічної галузі, 

формування космічної культури). 

 
✓ Створення інфраструктури забезпечення життєдіяльності людини в 

космосі 

Найближчим часом людство буде вирішувати проблему довгострокового 

перебування людини в космосі – це питання харчування, доступу до джерел 

енергії, обміну інформацією, матеріалознавства, виробництва товарів та 
будівництва житла, а також — функціонування біологічного тіла в умовах 

космосу. Наступним великим кроком людства має стати забезпечення стабільної 

життєдіяльності людини на Місяці. Україна має зробити свій вагомий внесок в 

досягнення цієї мети. Для цього є багато напрацювань – наприклад, проєкт 

промислової Місячної бази та космічних транспортних систем. У партнерстві з 
державами учасниками наступних місячних місій (програма Агіешіз) ми 

зможемо збудувати першу модель системи забезпечення стабільної 

життєдіяльності людини в умовах космосу, відкриваючи людству шлях до 

підкорення сонячної системи та міжпланетних подорожей. Ми маємо направити 

зусилля на вирішення задачі, що визнана пріоритетною у межах міжнародного 
проєкту забезпечення інфраструктури енергоресурсами на базі відновлювальних 

систем у циклі день/ніч. У межах Програми передбачається створення 

енергетичної установки на сонячній енергії для забезпечення місячної бази 

електроенергією та створення термоелектричних генераторів за рахунок великих 
перепадів температур у приповерхневих шарах грунту Місяця. Реалізація цих 

проєктів дасть можливість досягнути вагомих наукових результатів та укріпити 

імідж України як космічної держави. 

 

✓ Забезпечення надійності виробництва вітчизняних ракет-носіїв та 

космічних систем 

Завдання передбачає вирішення низки проблемних питань щодо 

забезпечення визначених тактико-технічними завданнями, технічними 

завданнями показників надійності вітчизняних зразків космічних апаратів 

різноманітного призначення, ракет-носіїв та виробів наземного сегменту. 
Під час реалізації буде забезпечено: 

- Розроблення методології застосування зарубіжних стандартів для 

вітчизняних виробів ракетно-космічної техніки. 

- Розроблення пропозицій до методики розрахунку надійності виробів, що 

складаються із закордонних електрорадіовиробів. 
- Обґрунтування і розроблення переліку параметричних відмов для 

космічних апаратів дистанційного зондування Землі та розроблення 

методики їхньої оцінки та врахування у тактико-технічних і технічних 

завданнях. 

- Розроблення окремого розділу «Правил космічної діяльності в Україні» 
УРКТ-01.01 стосовно забезпечення стійкості виробів ракетно-космічної 

техніки до дії факторів космічної техніки та випуску вітчизняного 
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стандарту (національного або підприємства) з питань забезпечення 

стійкості. 

 
✓ Розроблення системи орбітальних сервісів 

Розроблення технологій для створення космічної системи сервісного 

обслуговування орбітальних об'єктів. 

Складові частини космічної системи мають бути виготовлені в Україні з 

максимальним залученням вітчизняної кооперації. 
У рамках проєкту передбачено такі роботи: 

- довиведення супутників на геостаціонарну орбіту (далі – ГСО), 

наприклад, внаслідок відмов розгінних блоків ракет-носіїв; 

- переміщення клієнтських супутників до заданих точок стояння на ГСО 

для економії їхнього палива; переведення відпрацьованих клієнтських 
супутників з ГСО на орбіту поховання для забезпечення прибирання 

космічного сміття. 

Проєкт розрахований на 48 місяців. 

Реалізація проєкту дозволить: 

- забезпечити реалізацію можливостей сервісного обслуговування на 
геостаціонарній орбіті з використанням вітчизняної космічної системи; 

- підвищити міжнародний імідж України як космічної держави. 
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3.9. ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС.  

 

3.9.1. Історичний контекст та визначення галузі: 

Військово-промисловий комплекс є сукупністю взаємопов'язаних та 
взаємозалежних промислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів 

збройних сил та державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби 

держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва. 

У 1959 році вартість виробів військового призначення у Радянському Союзі 

приблизно втричі перевищувала вартість цивільної продукції, і це співвідношення мало 
змінювалося до кінця існування СРСР, тоді як у США співвідношення було приблизно 

50 на 50 і поступово змінювалося на користь цивільної продукції.  

У 1990-ті роки багато підприємств вітчизняного військово-промислового 

комплексу були переорієнтовано на випуск цивільної продукції, зокрема обладнання 

для нафтогазових компаній. Проте, як свідчить досвід воєнного часу, вони за короткий 
час можуть бути знову переорієнтовані на випуск озброєння і боєприпасів. 

На момент відновлення незалежності України на її території було зосереджено 

близько 17% потужностей оборонно-промислового комплексу СРСР (загальною 

кількістю приблизно 2000 підприємств та організацій, у яких працювало більше 700 
тис. ос.). Проте вже до початку 1997 року кількість працівників у ОПК зменшилась 

більш ніж на 50%. 

У грудні 2010 року був створений державний концерн «Укроборонпром» – 

об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості 

України.  
До складу Концерну увійшли підприємства, які здійснюють господарську 

діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та 

утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть 

участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.  

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює 
Кабінет Міністрів України.  

Формування Концерну створило умови для організації в ОПК єдиного 

інноваційного циклу «наука — техніка — технології — виробництво — реалізація». До 

складу Концерну входять наукові установи та промислові підприємства 9 оборонних 

галузей промисловості, а саме: авіаційної промисловості, суднобудівної 
промисловості, оборонної промисловості (наукові установи і підприємства, які 

забезпечують створення, виробництво, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння 

і військової техніки), радіоелектронної промисловості, галузей приладобудування і 

засобів зв'язку, боєприпасної галузі, галузі спеціальної хімії. 

 
Загалом Конерн створювався для забезпечення наступних процесів та 

досягнення наступних цілей: 



98 
 

-Централізація управління усіма об’єктами державної власності в оборонно-

промисловому комплексі (ОПК): створення єдиного центру здійснення контролю, 

управлінської звітності та розроблення стратегії, створення системи підприємств замість 

набору розрізнених господарюючих суб’єктів. До створення Концерну управління 

підприємствами ОПК здійснювалось Міністерством оборони, Міністерством промислової 

політики, Державним космічним агентством, Міністерством транспорту та зв’язку, 

Міністерством освіти та науки (старі назви центральних органів виконавчої влади). 

-Можливість прийняття рішень відносно взаємодії грошових потоків, а також 

розподілу замовлень всередині системи підприємств. Забезпечення належної ритмічності 

надходження замовлень на продукцію виробничих підприємств. У зв’язку з особливостями 

бюджетного процесу в Україні кошти від внутрішніх замовлень надходять за контрактами у 

другій половині календарного року. Таким чином, завантаження замовленнями виробничих 

підприємств у першому півріччі повинно відбуватися за рахунок експортних контрактів. 

-Обмін інформацією всередині системи підприємств: єдина захищена база даних 

технічної документації, об’єктів інтелектуальної власності, споживачів продукції та цін на 

продукцію. 

-Виключення недобросовісної конкуренції між підприємствами всередині системи. 

-Забезпечення єдиної позиції підприємств перед зовнішніми контрагентами. 

-Можливість «спекуляції» на ринках продукції з метою максимізації прибутку 

державних підприємств. 

-Забезпечення іміджу масштабної інтегрованої структури. 

Втім, основними недоліками в діяльності Концерну стали і досі залишаються наступні 

фактори: 

Ситуація, що склалася Коротке пояснення Варіанти шляхів вирішення 

Концерн не веде 

господарської 

діяльності, 

приймаючи фінансові 

рішення виключно 

відносно власної 

життєдіяльності. 

Концерн фінансується 

за рахунок 

підприємств-
учасників та несе 

витрати виключно на 

утримання основних 

засобів, виплату 

заробітної плати, 
оплату відряджень та 

інші витрати з 

обслуговування 

власної 
життєдіяльності. 

Корпоратизація державних 

підприємств-учасників Концерну та 

перетворення Концерну на холдингову 
компанію, надання Концерну статусу 

акціонера з правом отримання 

дивідендів від результатів 

господарської діяльності учасників. 

Процедура займає від 3 до 5 років. 
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Концерн не має 

законних джерел 

фінансування. 

Фінансування 

Концерну 

відбувається за 
рахунок грошових 

внесків підприємств-

учасників Концерну 

на підставі 

внутрішніх наказів 
Концерну. Водночас 

частина підприємств-

учасників не сплачує 

внесків взагалі, інші 

знаходяться у 
нерівних умовах 

відносно один одного. 

1. Наповнення статутного капіталу 

Концерну, який є ненаповненим з 2012 

року. 
2. Передача акцій, що належать державі 

у статутному капіталі акціонерних 

товариств, у власність Концерну з 

метою отримання дивідендів. 

3. Законодавче врегулювання 
отримання Концерном відрахувань від 

підприємств-учасників (можливо, за 

рахунок частини відрахувань до 

державного бюджету). 

4. Закріплення права використання у 
своїй господарській діяльності коштів, 

отриманих від відчуження 

надлишкового майна підприємств 

Концерну. 

У Концерну відсутні 

показники 

ефективності 

діяльності. 

Підприємства-
учасники Концерну 

зберігають 

господарську 

самостійність. Їхні 
фінансові показники є 

самостійними та не 

пов’язані з діяльністю 

Концерну. Концерн 

висвітлює результати 
діяльності 

підприємств 

вибірково з метою 

пов’язати 

інформаційну 
ефективність окремих 

підприємств із 

власною 

ефективністю. 

Закріплення обов’язку Концерну 
складати зведену звітність за 

стандартами світової практики з 

визначенням критеріїв ефективності 

господарської діяльності (EBITDA, 
EVA тощо). 

Концерн свідомо 

допускає існування 

невиправданої та 

недобросовісної 

конкуренції між 

підприємствами 

системи. 

Більші підприємства 
забирають основні 

замовлення, оскільки 

тільки вони здатні 

гарантувати належне 

їхнє виконання. Зрив 
виконання державних 

контрактів чи 

експортних 

Ліквідація шляхом приєднання 
неефективних підприємств, 

формування конструкторсько-

виробничих об’єднань за кластерним 

принципом у формі великих 

об’єднаних 
підприємств/технопарків/холдингів. 
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контрактів несе ризик 

значних політичних, 

іміджевих та 
фінансових втрат. 

Фінансово успішні 

підприємства 

постійно розширюють 

свої компетенції, 
позбавляючи 

замовлень слабші 

підприємства. 

Концерн блокує 

необхідну 

реструктуризацію 

підприємств та 

технічне 

переозброєння. 

Через великі ризики 

для керівництва 
концерну при 

прийнятті рішень 

щодо доцільності 

відчуження 

державного майна, 
значну увагу 

правоохоронних 

органів до процедур 

закупівлі та 
відчуження 

державного майна, 

брак компетенції у 

галузі технічних наук 

Концерн займає 
позицію 

«неприйняття рішень 

стосовно державного 

майна». 

Наведене призводить 
до: 

- Існування 

небезпечних 

виробництв на 

території міст з 
високою щільністю 

населення; 

- Необхідності 

утримання та сплати 

податків за значний 
масив надлишкового 

державного майна, що 

не використовується 

Централізація функції відчуження 

надлишкового майна підприємств-
учасників та закупівлі виробничого 

обладнання. Повноваження можуть 

бути закріплені за окремим державним 

підприємством. Відчуження на 

конкурентних засадах, чи передача в 
рамках механізмів державно-

приватного партнерства (оренда, 

спільна діяльність,концесія, 

інвестиційні угоди тощо) 
надлишкового державного майна 

тільки в місті Києві може забезпечити 

надходження коштів у розмірі 150-180 

млн дол. США, які можуть бути 

використані з метою технічного 
переозброєння підприємств галузі. 
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та не може бути 

використаним для 

виробничих потреб. 

Концерн не забезпечує 

надходження 

іноземних інвестицій. 

Через відсутність 

практики реалізації 

проєктів державно-

приватного 

партнерства та 
законодавчу заборону 

створювати спільні 

підприємства за 

участі державних 

підприємств, 
фінансові ресурси 

надходять до 

підприємств 

Концерну виключно у 

вигляді оплати за 
договорами поставки. 

Прийняття закону «Про державно-

приватне партнерство в оборонно-

промисловому комплексі», надання 

підприємствам-учасникам Концерну 

права на створення спільних 
підприємств, зокрема з іноземним 

капіталом. Водночас встановлення 

запобіжних заходів з метою 

недопущення виведення основних 

конструкторсько-виробничих 
компетенцій та найцінніших активів з 

державної власності. 

Концерн не впливає 

на завантаженість 

підприємств 

замовленнями. 

Концерн не є 

суб’єктом договірних 

відносин за участі 
підприємств-

учасників та, як 

правило, не є 

учасникам 

переговорного 
процесу. Отримання 

замовлень на послуги 

та продукцію 

підприємств 

учасників 
залишається повністю 

під керівництвом 

підприємств. 

1. Наділення окремого державного 

підприємства статусом 

централізованого виконавця в рамках 
Державного оборонного замовлення з 

подальшим укладанням договорів з 

виробниками на виконання державних 

контрактів (потребує внесення змін у 

регулювання ДОЗ). 
2. Надання такому підприємству права 

отримання фінансового ресурсу від 

підприємств-спецекспортерів на 

поворотній основі за рахунок 

експортних операцій, що дозволить 
уникнути великих перерв у 

фінансуванні через особливості 

бюджетного процесу в Україні. 

Концерн не має 

достовірної інформації 

щодо закупівельної 

діяльності та 

можливості впливати 

на постачальників. 

Підприємства-

учасники зберігають 
господарську 

самостійність, що 

дозволяє здійснювати 

закупівлі матеріалів 

та ресурсів за 
завищеними цінами з 

метою отримання 

Централізація функції закупівлі 

однотипного обладнання та приладдя, 
матеріалів, ресурсів (зокрема, 

природній газ та електроенергія). 

Надання повноважень торгового дому 

окремому державному підприємству. 
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неправомірної вигоди 

для керівників.  

Концерн не забезпечує 

повного циклу 

виробництва жодної 

високотехнологічної 

продукції. 

Складність новітньої 
продукції ОПК 

зумовлює 

необхідність 

координації дедалі 

більшої кількості 
співвиконавців та 

постачальників. 

Наприклад, у 

виготовленні танку 

«Оплот» беруть 
участь 24 державних 

підприємства, а також 

приватні юридичні 

особи та іноземні 

виробники. 

Передати в управління Концерну усіх 
державних підприємств, що 

забезпечують виконання ДОЗ та беруть 

участь у виготовленні озброєння та 

військової техніки. Таким чином,  

усунути державних службовців від 
управління підприємствами, значно 

скоротити штат та витрати таких 

органів, як: Державного космічного 

агентства (пропонується ліквідувати), 

МЕРТ , МОУ, Мінобрнауки. 
 

 

3.9.2. Сучасний аспект діяльності галузі: 

Поточні та прогнозовані чинники, що впливають на розвиток ОПК 

➢ Внутрішні умови 

▪ інноваційна складова діяльності, результативність та ефективність 
має сталу тенденцію до зменшення: 

▪ головним методом управління державною часткою оборонно-

промислової сфери досі залишається адміністративний примус через механізм 

відносно свободного призначення та звільнення керівників державних 

підприємств та акціонерних товариств; 
▪ більшість суб’єктів господарювання не володіє достатнім ступенем 

науково-технічної, фінансово-економічної та виробничої самодостатності; 

▪ у виробництві переважають технології ІІІ-ІV технологічних 

укладів, не створено належних набутків V і VI технологічних укладів, що 

призводить до невідповідності лінійки систем, підсистем озброєння та 
військової техніки, що виробляються підприємствами, сучасному рівню; 

▪ основні параметри господарської діяльності українських 

оборонних підприємств (структура та використання основних засобів, обсяги 

досліджень та виробництва, продуктивність праці, кадровий склад тощо) не 

відповідають сучасним вимогам; 
▪ існуючі засади організації оборонно-промислової діяльності у 

країні не відповідають пануючим тенденціям світового індустріального 

розвитку, зокрема принципам, визначеним у стандартах ISO, які є найбільш 

адаптованими механізмами управління матеріальним виробництвом у ринкових 

умовах за критерієм якості; 
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▪ поширені у світі механізми планування, контролю, забезпечення та 

постійного удосконалення господарської діяльності, зокрема, за допомогою 

таких відомих інструментів, як “бережливе виробництво”, технології 
безперервних операційних покращень, системи безперервної інформаційної 

підтримки життєвого циклу продукції або інших, слабо впроваджені або 

відсутні; 

▪ складність із забезпеченням кваліфікованими робітничими 

кадрами, руйнація системи професійно-технічного навчання; 
▪ темпи переозброєння Збройних Сил України, інших складових сил 

оборони на новітні (модернізовані) зразки не забезпечують завантаженість 

виробництва в оборонній промисловості і, як наслідок, підприємства мають 

обмежені можливості для інвестицій у ліквідацію технологічного відставання, 

існування та розвиток підприємств можливі лише у разі наявності портфелю 
іноземних замовлень; 

▪ через російську військову агресію та окупацію частини суверенної 

території України були втрачені підприємства оборонно-промислового 

комплексу, які виробляли ОВСТ та/або брали участь в коопераційних зв'язках з 

іншими підприємствами-виробниками ОВСТ; 
▪ в Україні відсутні підприємства, установи та організації, що 

займаються створенням та виробництвом бойової авіації (літаки, гелікоптери), 

систем протиповітряної оборони/протиракетної оборони, систем повітряно-

космічної оборони, високоточних гіперзвукових літальних апаратів різного 
базування та засобів захисту від них, практично відсутні виробництва 

радіоелементів та мікроелектроніки, багатьох критично необхідних для 

виробництва ОВСТ матеріалів та комплектувальних виробів. 

 

На основі результатів проведеного огляду оборонно-промислового 
комплексу необхідно виділити найбільш критичні чинники, що мають суттєвий 

вплив на формування цілей та завдань для досягнення необхідних 

спроможностей оборонно-промислового комплексу серед яких: 

▪ через проблемні питання виконання державного оборонного 

замовлення була здійснена реформа такої системи.  

Головними передумовами для швидкого вжиття заходів із розробки 

нового закону про державні оборонні закупівлі стали: 

- Тотальна корупція у процедурах обрання виконавця та визначення 

вартості продукції 

- Дискримінація виконавців з боку замовників, як спосіб тиску на 

виконавця через механізми нерівного та невигідного підходу до 

формування ціни, контролю якості, порядку визначення переможця 

торгів, втручання у процес вибору співвиконавців 

- Економічна невигідність участі на загальних (некорупційних) 

засадах у виконанні державного оборонного замовлення через 

відсутність можливості інвестування у розвиток виробництва. 
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Однак підчас здійснення відповідної реформи було здійснене фактичне 

перетворення державного оборонного замовлення як інструменту державного 

регулювання економіки для задоволення наукових та матеріально-технічних 
потреб із забезпечення національної безпеки і оборони шляхом планування 

обсягу фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт і 

послуг, на звичайний перелік потреб того чи іншого замовника. Таке становище 

призвело до законодавчого закріплення ліквідації інституту державного 

оборонного замовлення та заміни його на плани оборонних закупівель. Крім 

того, незважаючи на окремі беззаперечні переваги нового регулювання, 

зрив імплементації нового Закону призвів до невілювання значення 

реформи державних закупівель в оборонній сфері; 

▪ недосконалість системи визначення потреб в ОВСТ та формування 

планів закупівель на найближчу перспективу для сил сектору безпеки і оборони 
та відсутність максимально можливої публічності процесу формування таких 

планів та відбору постачальників; 

▪ відсутність дієвих державних програм переходу від дослідного 

виробництва до серійного виробництва новітніх зразків ОВСТ; 

▪ слабка концентрація фінансових та інших ресурсів для реалізації 
пріоритетних напрямків переходу на створення ОВСТ нових поколінь; 

▪ тотальна недостатність державної підтримки та фінансування 

розвитку критичних технологій у сфері оборонно-промислового комплексу, 

проведення фундаментальних досліджень в інтересах оборонно-промислового 
комплексу, стимулювання нових науково-технічних напрямків; 

▪ відсутність чіткої державної політики стимулювання інноваційного 

розвитку оборонно-промислового комплексу, підтримки лізингових та офсетних 

угод; 

▪ відсутність гнучкої політики ціноутворення на продукцію 
військового призначення; 

▪ недооцінка впливу експортного потенціалу підприємств-

виробників ОВСТ на їхній фінансово-економічний стан та відсутність державної 

підтримки підприємств, продукція яких має значний експортний потенціал; 

▪ відсутність доступних кредитів для підприємств-виробників 
ОВСТ; 

▪ слабка узгодженість військово-технічної та військово-промислової 

політики, зокрема під час розроблення та виготовлення сучасних зразків ОВСТ; 

▪ відсутність дієвих механізмів залучення інвестицій у галузь; 

▪ низький рівень військово-технічного співробітництва з метою 
залучення міжнародних компаній до інвестування у підприємства оборонно-

промислового комплексу. 

▪ забезпечення виконання Державного оборонного замовлення 

(ДОЗ) державними підприємствами на рівні не більше 40%. Інша частина 

виконується приватними підприємствами або за рахунок імпорту, водночас 
державні та приватні підприємства не об`єднані спільним інофрмаціним полем, 

на якому могла б відбуватись плідна взаємодія, що створює ефект синергії. 
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▪  супротив державної системи управління ОПК загальній тенденції 

до надання підприємствам приватного права повноважень на експорт товарів 

військового призначення, подвійного використання та імпорт таких товарів для 
власних потреб. З 2018 року відповідні повноваження від КМУ отримали до 20 

юридичних осіб приватного права. Таким чином, Україна не використовує свій 

експортний потенціал на світовому ринку озброєння та військової техніки. 

▪ надання державним замовникам у рамках державного оборонного 

замовлення права самостійно імпортувати товари для власних потреб, що 
зумовлює відсутність замовлень, розміщених на вітчизняних підприємствах, а 

також позбавляє український ОПК можливості отримання прибутку за рахунок 

супроводження життєвого циклу військової техніки. Як наслідок викладеного 

вище, скрутний фінансовий стан багатьох державних підприємств галузі 

спричинений нестабільністю замовлень. 
▪ необхідність належного утримання та оплати податків, зборів та 

обов’язкових платежів у зв’язку із наявністю значного надлишку державного 

майна, що не використовується, але залишається на балансі підприємств з 

радянських часів, коли підприємства були перевантажені внутрішнім 

замовленням. На деяких підприємствах у виробничому циклі участь беруть не 
більше, ніж 20% виробничих основних засобів. 

▪ Необхідність відрахування значної частини чистого прибутку ДП 

(від 30 до 90%) до державного бюджету, що позбавляє підприємства обігових 

коштів на технічне переозброєння та розвиток підприємства. Такі відрахування 
необхідні для наповнення державного бюджету, а тому не можуть бути 

скасовані. 

▪ Загальний рівень зношеності виробничих потужностей 80-95%. 

▪ Низький рівень заробітних плат державних службовців органів, 

уповноважених управляти державними підприємствами, що безпосередньо 
впливає на кадрову політику. Укроборонпром є господарюючим суб’єктом та 

може встановлювати рівень заробітних плат залежно від фінансових результатів 

підприємств. 

▪ Особиста відповідальність працівників концерну, зокрема 

генерального директора, за діяльність усіх підприємств. Зазначене зумовлює 
високий ризик прийняття рішень та фактично паралізує певні напрямки розвитку 

підприємств (непогодження закупівлі основних виробничих засобів, відмова 

від реструктуризації, корпоратизації, відчуження надлишкових активів). 

▪ Локалізація небезпечних виробництв у містах із значною 

щільністю населення. 
▪ Значні витрати на утримання нерухомого майна у межах великих 

міст зі значною щільністю населення. 

 

З метою вирішення частини структурних проблем галузі були прийняті два 

закони: Закон України «Про оборонні закупівлі» та Закон України «Про особливості 
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми 

власності». 



106 
 

Закон «Про оборонні закупівлі» регулює відносини щодо наступних, критичних 

для національної безпеки та оборони питань: 

Процедури закупівлі товарів для потреб замовників у сфері національної безпеки 

та оборони (далі – оборонна продукція), їхні види, особливості та порядок застосування 

та випадки, коли застосовується кожна процедура. Таким чином, порядок обрання тієї 

чи іншої процедури та критеріїв її здійснення стає повінстю формалізованим, що своєю 

чергою виключає «людський фактор» під час прийняття рішень. 

Існують окремі, нагостріші питання регулювання цін на продукцію, що зокрема 

передбачають: 

-заборону замовникам знижувати рівень рентабельності на власний розсуд; 

-можливість збільшувати рівень рентабельності шляхом укладання 

інвестиційних угод на розвиток виробництва; 

-можливість відображувати повний об’єм чистого прибутку виконавців від 

виконаного контракту, зокрема у разі, коли рівень рентабельності за фактом 

перевищений. 

Усе наведене мало надати потужний поштовх розвитку виробництва та 

стимулювати виконавців до оптимізації власної виробничої діяльності. 

Порядок реалізації компенсаторних механізмів. Вперше на законодавчому рівні 

запропоновано регулювання відносин, пов’язаних з реалізацією офсету під час 

закупівлі оборонної продукції за імпортом. 

Порядок залучення міжнародних організацій до закупівлі ОВТ у випадках, коли 

відповідні зразки не можуть бути придбані на ринку озброєння. Водночас під час 

розроблення проєкту до уваги бралися можливості, що відкривають для країни 

співробітництво з такими організаціями. Так, закупівля ОВТ у відповідних організацій, 

зокрема Агенції із постачання НАТО, відкриває можливість експортувати ОВТ 

українського виробництва для потреб країн НАТО. 

Підтримка національної оборонної промисловості, як державного так і 

приватного сектору. Проєкт передбачає доступ до процедур закупівель оборонної 

продукції іноземних постачальників, що стимулюватиме конкуренцію, водночас при 

регулюванні процедур надає переваги виробникам, локалізованим на території 

України, а також виробникам, які забезпечують вигідніші умови утримання, сервісу, 

ремонту поставленої продукції. 

Автоматизація та діджиталізація відомостей та знань щодо ринку оборонної 

продукції. Проєкт передбачає створення електронного реєстру постачальників, що 

надає можливість замовнику користуватися інформацією щодо пропозицій на ринку 

оборонної продукції, а виконавцям – актуальною інформацією про потреби замовників. 
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Спрощений порядок оскарження незаконних дій у процедурах закупівлі, який не 

несе значного фінансового навантаження та не дозволяє блокувати закупівлю шляхом 

її оскарження. Передбачений особливий порядок звернення до суду із максимально 

скороченими строками розгляду. Повна процедура оскарження у всіх інстанціях 

займатиме не більше 8 днів. 

Питання переходу до світових стандартів у питаннях забезпечення якості 
оборонної продукції. Запропонований поступовий перехід від перевірки якості 

кожного елементу та виробу в цілому до підтвердження якості виробничих та 

управлінських процесів виробників. 

Щодо Закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-

промислового комплексу державної форми власності», то він був розроблений з метою: 

-перетворення Державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне 

товариство; 

-перетворення державних унітарних підприємств, зокрема казенних 

підприємств, що входять до складу Концерну, – на господарські товариства; 

-управління і розпорядження державним майном; 

-запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної 

власності в оборонно-промисловому комплексі. 

Таким чином, автори та розробники прямо вказували на те, що Закон 

направлений на збереження Концерну (навіть реформованого), як додаткової 

управлінської ланки із виключними повноваженнями щодо розпорядження державним 

майном («виключними», оскільки повноваження щодо розпорядження державним 

майном мають тільки органи державної влади).  

Така позиція вбачалася актуальною та доцільною на момент підготовки Проєкту 

Закону, з огляду на наступне: 

-Концерн об’єднує більшість державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу. 

-Існуюче регулювання діяльності Концерну зумовлювало відносну гнучкість 

господарської діяльності виробників озброєння та військової техніки. 

-Концерн – єдиний суб’єкт управління у державі, що має повноваження та досвід 

управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. 

Під час розгляду Проєкту парламентом у державі було створене Міністерство з 

питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено центральним 

органом влади, відповідальним, зокрема, за формування й реалізацію державної 

військово-промислової політики та державної політики у сфері оборонно-

промислового комплексу. 
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Таким чином, Концерн втратив статус безальтернативного суб’єкту управління 

державною власністю в оборонно-промисловому комплексі. 

Автори Проєкту передбачали досягнення його мети через: 

-Значне спрощення порядку перетворення державних підприємств на акціонерні 

товариства. Процедура корпоратизації у разі реалізації запропонованих норм стає 

швидшою та гнучкішою. 

-Закріплення пільгового статусу підприємств, що фактично унеможливлює їхнє 

знищення на підставі боргових зобов`язань, сформованих за час неефективного 

управління державною власністю. 

-Гнучкий підхід до реструктуризації підприємств, що дозволить вперше 

оптимізувати їхню господарську діяльність та витрати. 

Особливості управління державними пакетами акцій. 

Критика Закону. 

Норми Проєкту направлені на посилення ролі та функцій Державного концерну 

«Укроборонпром» після його реформування та остаточне виведення Концерну з 

правового поля. 

Вживаються невідкладні термінові заходи щодо унеможливлення впливу 

держави на діяльність Концерну. 

Законопроєкт прямо передбачає не ліквідацію, а реорганізацію Концерну. (ст. 3 

ч. 1). До того ж, план перетворення розробляється комісією з припинення (за суттю 

самим концерном). 

Законопроєкт надає можливість самостійного вибору форми існування нового 

Концерну. Таким чином, Концерн може бути перетворений на публічне акціонерне 

товариство, що зумовить можливість прямого відчуження частки акцій такого 

Концерну. Виходячи з наведеного, одним рішенням КМУ щодо погодження 

відчуження пакету акцій фактично погоджується відчуження усього ОПК України. 

З моменту прийняття рішення про реорганізацію Концерну і до моменту 

реєстрації нового Концерну органи державної влади втрачають свої функції контролю 

за діяльністю Концерну. Повну самостійність в управлінні Концерну отримує 

ліквідаційна комісія. Водночас фактичний строк діяльності ліквідаційної комісії 

ніяким чином не регламентований. Передбачений чинним законодавством порядок 

перетворення юридичних осіб може тривати декілька років. 

Створюючи нову акціонерну холдингову компанію з функціями Концерну, 

автори законопроєкту виводять таку компанію із сфери регулювання Закону України 

«Про холдингові компанії» та передбачають унікальні управлінські функції та 

повноваження. 
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Сьогодні Концерн не має активів для наповнення статутного капіталу, який 

повинен бути не меншим, ніж 1250 мінімальних заробітних плат. На підставі 

викладеного, статутний капітал Концерну буде наповнюватись за рахунок оборотних 

коштів підприємств або за рахунок фактичної приватизації державного майна. Крім 

того, Концерн має значні зобов’язання перед окремими підприємствами-учасниками 

Концерну. 

Закон прямо передбачає порушення порядку приватизації державного майна. 

У момент передачі акцій корпоратизованих підприємств у статутний капітал 

Концерну, держава позбавляється прав на такі акції та на управління 

корпоратизованими підприємствами. 

Закон прямо передбачає підпорядкування усіх підприємств ОПК Концерну на 

час їхньої корпоратизації. Комісії з перетворення, які керують підприємствами, 

обов’язково очолюють представники Концерну. Тим самим законопроєкт передбачає 

тотальну зміну керівників підприємств ОПК на співробітників Концерну. 

Корпоратизація. 

Реєстрація новоствореного акціонерного товариства можлива виключно після 

сплати його статутного капіталу. У разі, якщо автори закону передбачають формування 

статутного капіталу за рахунок пакетів акцій корпоратизованих державних 

підприємств, Концерн не буде ліквідований до моменту корпоратизації державних 

підприємств ОПК.  

Корпоратизація одного державного підприємства займає від 14 до 36 місяців, 

оскільки процедура корпоратизації передбачає проведення аудиту діяльності 

державного підприємства, задоволення вимог кредиторів, прийняття рішень, що 

випливають з результатів тотальної інвентаризації майна та коштів підприємства.  

У разі прийняття Проєкту та набрання ним дії Закону України, процедура 

корпоратизації кожного державного підприємства не може бути швидшою, ніж 10-12 

місяців, оскільки корпоратизації підприємства передує ряд підготовчих заходів: 

-Формування цілісного майнового комплексу, яким наповнюється статутний 

капітал корпоратизованого підприємства. 

-Розроблення та реалізація плану реструктуризації майнового комплексу 

підприємства з метою створення в рамках корпоратизації оптимізованого ефективного 

акціонерного товариства. 

Крім того, Проєктом передбачено, що під час корпоратизації державні 

підприємства звільняються від обов’язку погашення кредиторської заборгованості до 

моменту реєстрації нової юридичної особи. Слід зазначити, що підприємства Концерну 

мають значну заборгованість із заробітних плат та зі сплати податків та обов’язкових 

платежів. Органи Державної фіскальної служби не мають права за власною ініціативою 
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реструктурізовувати чи переводити відповідну дебіторську заборгованість перед 

бюджетом. 

Норми міжнародного права та стандарти ОЕСР. 

Посилання авторів Закону на норми міжнародного права та міжнародні 

стандарти в галузі управління підприємствами, не враховують специфіку регулювання 

діяльності підприємств сектору безпеки та оборони. Таким чином, підприємства ОПК 

не розглядаються як такі, що мають особливе значення та дорівнюються 

підприємствам будь-якої галузі виробництва та послуг. 

Натомість корпоративне врядування ОЕСР рекомендує впроваджувати 

відповідні принципи у конкретних галузях економіки. Посилання щодо необхідності 

застосування моделі корпоративного управління в оборонних галузях промисловості 

держав відсутнє. 

Водночас дається застереження, що при запровадженні корпоративних 

принципів управління на державних підприємствах, які мають подвійні цілі: 

господарську (отримання прибутку) та виконання певної функції у політиці держави 

(наприклад, забезпечення потреб оборони і безпеки держави) виникають додаткові 

складнощі і проблеми, пов’язані з їхнім узгодженням. 

Крім того, згідно з положеннями Комюніке Європейської групи оборонної 

промисловості від 23.04.1996 року «Погляди європейської оборонної промисловості на 

повідомлення комісії щодо заснування Європейського оборонного ринку» Уряди країн 

наділяються виключними повноваженнями щодо вирішального впливу на будь-які 

процеси реструктуризації ОПК. 

Таким чином, спроби застосувати принципи врядування підприємствами 

цивільної промисловості та послуг і підприємствами ОПК не тільки не відповідають 

міжнародній практиці, але і прямо їй суперечать. 

Тож Закон створює значні корупційні ризики, що зумовлює особливий рівень 

уваги за порядком виконання його положень. 

 

➢ Світові тенденції 

Зміни у зовнішньому середовищі формують нові виклики і можливості, які 

будуть мати в найближче десятиліття істотний вплив на розвиток оборонно- 
промислового комплексу: 

▪ намічаються ознаки переходу від глобалізації до ізоляціонізму в 

економічній політиці країн; 

▪ стрімке зростання міжнародної конкуренції на світовому ринку 

ОВСТ; 
▪ змінюється структура світової економіки (зміщення центру 

економічного розвитку із Заходу на Схід, до країн, що розвиваються), виникає 
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дефіцит ресурсів (енергетичних, продовольчих, питної води), що буде 

стимулювати зростання ринків ОВСТ; 

▪ продовжиться випереджальне зростання ринків, що розвиваються, 
особливо країн Південно-Східної Азії; 

▪ високі темпи технологічних змін і перехід до нового 

технологічного укладу (штучний інтелект, розвиток нових технологій зв'язку, 

біотехнологій, електроніки та ін.) ведуть до появи нових і скорочення старих 

ринків, серед виробників озброєнь загострюється конкуренція; 
▪ негативним чином впливають на можливості експорту українських 

озброєнь геополітичні чинники, які також обмежують доступ підприємств 

національного оборонно-промислового комплексу до критичних технологій, 

матеріалів та комплектувальних виробів; 

▪ загострення регіональних та локальних конфліктів, з одного боку, 
призводять до зростання попиту на ОВСТ, але економічна нестабільність, 

світова криза, пандемії, з іншого боку, можуть призвести до обмеження доступу 

на міжнародні ринки, до капіталу для інвестицій, валютних ризиків, зниження 

попиту на військову продукцію, що своєю чергою вплине на прибутковість 

довгострокових експортних контрактів; 
▪ дефіцит ресурсів призведе до тиску на собівартість продукції і 

збільшення попиту на енергозберігаючі технології та обладнання. 

➢ Тенденції розвитку озброєнь 

▪ Провідні країни світу проводять активні заходи щодо 
переозброєння своїх військ. Зміна способів ведення збройної боротьби 

призводять до формування нових потреб у розробленні озброєнь на основі нових 

фізичних принципів, із використанням квантових, інформаційних, космічних, 

гіперзвукових, біотехнологій, а також технологій у сфері штучного інтелекту, 

створення нових матеріалів, робототехніки та автономних безпілотних апаратів, 
подальшому удосконаленні неядерних високоточних озброєнь (ВТО). 

▪ Наземна бронетехніка, літаки і вертольоти, а також кораблі й 

підводні човни оснащуються двигунами, що працюють на альтернативних 

джерелах енергії, частина з них стає безпілотними. 

▪ Бойові розвідувальні ударні комплекси забезпечують дії військ 
розвідувальними даними, зокрема засобами повітряної й космічної розвідки у 

реальному режимі часу, а також вогневу підтримку з повітря та артилерійськими 

засобами; інженерна розвідка здійснюється з використанням роботизованих 

систем. 

▪ Легкі вертольоти (легкі штурмовики), безпілотні літальні апарати, 
що знаходяться у розпорядженні командира, використовуються не тільки в 

якості розвідувальних, а також для корегування вогню з повітря засобів вогневої 

підтримки, артилерійських систем, дронів “камікадзе” або в якості тактичної 

авіації (повітряної вогневої підтримки) тощо. 

▪ Протиповітряна оборона підрозділу оснащується переносними 
зенітно-ракетними комплексами та зенітними установками для боротьби з 

низько літючими цілями, які об’єднуються автоматизованими системами 

управління та цілевказання. 
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▪ Основою живучості, мобільності та прихованості дій підрозділів у 

зоні виконання бойового завдання стає стійкість зв’язку під час застосування 

противником засобів радіоелектронної боротьби. 
▪ Для ведення бойових дій на морі та прибережних районах 

підрозділи військово-морських сил оснащуються роботизованими безпілотними 

надводними та підводними апаратами, зокрема й ударними, за допомогою яких 

створені системи моніторингу, контролю та оборони, як за надводною 

поверхнею, так і під водою. 
▪ Здійснюється активний розвиток та застосування автоматизованих 

систем управління збройними силами різного рівня (стратегічного, тактичного). 

 

 

3.9.3. Візія розвитку галузі: 
Метою державної військово-промислової політики є створення умов для 

розвитку оборонно-промислового комплексу України з використанням механізмів 

державно-приватного партнерства та військово-технічного співробітництва з 

іноземними державами для виробництва високоефективного озброєння, військової та 

спеціальної техніки задля задоволення потреб Збройних Сил України, інших органів 
сектору безпеки і оборони, зміцнення експортного потенціалу оборонно-промислового 

комплексу України. 

➢ Цілі державної військово-промислової політики: 

▪ створення високотехнологічного, функціонально збалансованого 
оборонно-промислового комплексу, здатного забезпечити існуючі та 

перспективні потреби Збройних Сил та інших військових формувань в 

озброєнні, військовій та спеціальній техніці (далі - ОВСТ); 

▪ забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного оборонно-

промислового комплексу на внутрішньому та міжнародних ринках, 
впровадження сучасних стандартів корпоративного управління та управління 

якістю з метою участі у реалізації міжнародних проєктів та створенні спільних 

підприємств з іноземними компаніями з розроблення та виробництва ОВСТ; 

▪ цифрова трансформація діяльності підприємств, установ та 

організацій оборонно-промислового комплексу; 
▪ раціональна диверсифікація чи реструктуризація з метою 

збільшення частки виробництва підприємствами цивільної високотехнологічної 

продукції, створення нових робочих місць; 

▪ розвиток кадрового потенціалу, забезпечення соціального захисту 

працівників підприємств обороно-промислового комплексу; 
▪ зниження споживання ресурсів та шкідливого навантаження на 

природу, зменшення обсягу технологічних та невиробничих втрат. 

➢ Напрями державної військово-промислової політики: 

▪ створення системи стратегічного планування у сфері оборонно-

промислового комплексу та системи планування довгострокових наукових і 
матеріально-технічних потреб Збройних Сил України та інших військових 

формувань у продукції військового призначення і подвійного використання; 
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▪ забезпечення безперервного наукового, інформаційно-

аналітичного та нормативно-правового супроводження заходів з реформування 

і розвитку оборонно-промислового комплексу; 
▪ оптимізація системи державного управління у сфері оборонно-

промислового комплексу; 

▪ підвищення рівня координації діяльності органів виконавчої влади, 

що здійснюють формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки, 

оборони та розвитку оборонного сектору економіки; 
▪ впровадження ефективної системи організації діяльності 

державних наукових установ та виробничих підприємств оборонних галузей 

промисловості шляхом створення за їхньої участі господарських об’єднань 

підприємств або холдингових компаній (далі – науково-виробничі структури), 

орієнтація на конкретні цілі та пріоритети за кожним виробничим сегментом 
(авіаційно-космічним, виробництвом спеціальних засобів (зокрема, засобів 

протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та зв’язку, 

засобів технічних видів розвідки), бронетанковим (включно з виробництвом 

автомобільної техніки, інженерного та спеціального озброєння для потреб 

оборони), кораблебудівним, а також сегментом виробництва високоточної зброї 
та боєприпасів); 

▪ створення та впровадження єдиної інформаційно-аналітичної 

системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну військово-промислову політику, як сучасного засобу 
підтримки прийняття рішень у сфері реалізації військово-промислової політики. 

Така система в перспективі повинна стати механізмом прийняття відповідних 

рішень, що максимально виключить людський фактор до прийняття рішень; 

▪ проведення раціональної диверсифікації оборонних галузей 

промисловості, обгрунтованої не тільки фінансово-економічною вигодою, але й 
інтересами національної безпекита оборони; 

▪ проведення корпоратизацїї підприємств оборонно-промислового 

комплексу, установ та організацій, впровадження ними засад корпоративного 

управління відповідно до принципів Організації економічного співробітництва 

та розвитку, поєднання централізованого державного управління із сучасними 
ринковими механізмами; 

▪ впровадження економічних механізмів стимулювання інноваційної 

діяльності, підвищення прибутковості, забезпечення сталого фінансового стану 

підприємств оборонно-промислового комплексу, відновлення 

платоспроможності, застосування митних та податкових пільг; 
▪ удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління 

якістю продукції відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стандартів 

НАТО; 

▪ імпортозаміщення критичних матеріалів, комплектуючих, 

елементної бази, критичних технологій та мінімізація залежності від іноземних 
постачальників, зокрема повної ліквідації залежності від постачання матеріалів, 

комплектувальних виробів з Російської Федерації, інвестиції у розвиток базових 
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та критичних технологій, виконання перспективних планів інноваційного 

розвитку; 

▪ зняття нормативно-правових обмежень на створення спільних 
підприємств з іноземними компаніями та провадження спільної діяльності, 

залучення іноземного капіталу в розвиток виробничих потужностей українських 

підприємств із забезпеченням водночас державного контролю для нейтралізації 

потенційних загроз національній безпеці; 

▪ забезпечення доступу суб’єктів господарювання всіх форм 
власності до участі у проєктах зі створення та виробництва оборонної продукції, 

впровадження і реалізація державно-приватного партнерства, сприяння 

залученню інвестицій на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

▪ спрощення процедур отримання суб’єктами господарювання 

повноважень на здійснення експортно-імпортних операцій в оборонній сфері; 
▪ створення суб’єкту для впровадження інноваційних проєктів та 

розвитку критичних технологій відповідно до найкращих світових практик 

(Агенції оборонних технологій); 

▪ сприяння розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва 

всіх форм власності у частині розроблення і створення інноваційних технологій 
та виробництва високотехнологічної продукції військового, спеціального, 

подвійного призначення та цивільної продукції; 

▪ впровадження механізмів державного протекціонізму та державної 

підтримки експортного потенціалу в рамках військово-технічного 
співробітництва з іноземними державами; 

▪ впровадження заходів диверсифікації діяльності підприємствза 

рахунок збільшення обсягів виробництва технологічної цивільної продукції; 

▪ залучення підприємств оборонно-промислового комплексу до 

програм науково-технічного та соціально-економічного розвитку країни; 
▪ економічне стимулювання застосування новітніх технологій, 

зокрема пов’язаних з енергозбереженням і енергозабезпеченням; 

▪ створення системи безперервної підготовки кадрів для задоволення 

потреб оборонно-промислового комплексу, підвищення мотивації і 

забезпечення правового та соціального захисту працівників; 
▪ запровадження ефективних механізмів взаємодії між державними 

замовниками та виконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних 

закупiвель; впровадження системи бережливого виробництва; 

▪ перегляд потреб та оновлення мобілізаційних запасів на 

підприємствах оборонно-промислового комплексу. 
 

 

 

 

3.9.4. Конкретні заходи для розвитку галузі: 
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➢ Формування організаційно та функціонально збалансованої 

структури оборонно-промислового комплексу, забезпечення поглибленої інтеграції 

науки і виробництва 

Створення та забезпечення функціональної спроможності Агенції оборонних 

технологій з метою вдосконалення та розвитку загальнодержавного механізму 

організації й проведення прикладних наукових і науково-технічних досліджень, 

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, 

підготовки наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової 

інфраструктури в інтересах сил сектору безпеки і оборони України.  

До того ж, тільки нагально доведена та конкретно обгрунтована потреба у 

фінансуванні технологій виробництва критичної продукції оборонного призначення 

складає близько 10 млрд грн на рік (ДержКБ «Луч»: виробництво ракет та безпілотних 

літальних апаратів; ДП «Івченко-Прогрес»: виробництво двигунів АІ-28 та Д436ФМ; 

АТ «Мотор Січ»: виробництво лопатей для гелікоптерів (близько 2 млрд грн); ДП 

«Шторм», ДП «Граніт», КБ «Арсенал» та інші: розроблення та впровадження 

технологій виробництва сучасної елементної бази та комплектуючих для створення та 

модернізації ОіВТ (близько 4 млрд грн); ДП «Антонов», ДКБ «Луч», та інші: 

виробництво БПЛА; ДКАУ, у тому числі КБ «Південне», Південний машинобудівний 

завод та інші: виробництво наступної продукції: 9М221Ф «Тайфун», РК «Точка», 

9К310УМ «Колібрі», Шилка, «Миротворець» (та її модифікації),  РКК «Мальва», РК 

«Булава» (близько 6 млрд грн); Заходи з імпортозаміщення, які повинні 

реалізовуватись на конкурсних засадах; Налагодження малотонажого виробництва 

порохів (близько 1,5 млрд грн); 

▪ удосконалення системи планування у сфері оборонно-
промислового комплексу у взаємозв’язку з системою планування 

довгострокових потреб сил безпеки і оборони України у продукції військового і 

цивільного призначення та подвійного використання, з метою задоволення 

пріоритетних потреб держави; 

▪ удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади і 
управління, що здійснюють формування та реалізацію державної політики у 

сфері безпеки, оборони та розвитку оборонного сектору економіки; 

▪ формування політики власності підприємств оборонно-

промислового комплексу державної форми власності з метою: 

а) визначення мети здійснення державою володіння, управління та 
розпорядження підприємствами, установами та організаціями 

промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і 

утилізують продукцію військового призначення, надають послуги в 

інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил 

безпеки і сил оборони, а також здійснюють постачання товарів 
військового призначення та подвійного використання, надання послуг 
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військового призначення під час виконання заходів військово- технічного 

співробітництва України з іншими державами; 

б) визначення основних цілей та пріоритетів, згідно з якими держава 
володіє (здійснює функції з управління) такими підприємствами, 

установами та організаціями, основних принципів та механізмів 

управління ними, принципів їхнього фінансування та узгодження 

фінансових та не фінансових цілей, ролі органів державної влади; 

в) впровадження принципово нової системи організації діяльності 
наукових установ та виробничих підприємств оборонних галузей 

промисловості шляхом створення за галузевим принципом науково-

виробничих структур; 

г) проведення корпоратизації підприємств, установ та організацій 

оборонно-промислового комплексу, впровадження засад корпоративного 
управління відповідно до найкращих міжнародних практик; 

ґ) проведення реорганізації підприємств, визначення напрямів їхньої 

консолідації, реструктуризації і оптимізації надлишкових виробничих 

потужностей, цивільної диверсифікації, перепрофілювання або ліквідації 

безперспективних підприємств, а саме: 
- підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром»; 

- підприємств Міноборони, Мінстратегпрому, Державного космічного 

агентства України та інших органів управління. 

д) забезпечення в рамках науково-виробничих структур 
впровадження стратегічного менеджменту і комплексного програмно-

цільового планування І наукового, науково-технічного та технологічного 

розвитку і виробничої діяльності, проведення раціональної 

диверсифікації; 

е) створення на базі підприємств оборонно-промислового комплексу 
державної та приватної форми власності об’єднань (із залученням 

наукових організацій, підприємств, вищих навчальних закладів і 

фінансових установ) для впровадження у виробництво високих 

технологій, комерціалізації науково- технічних розробок, виконання 

програм розвитку регіонів та програм реструктуризації підприємств 
оборонно-промислового комплексу; 

є) створення учасниками різних форм власності індустріально-

технологічних парків у сфері високих технологій для забезпечення 

запуску, виведення на ринок і виробництва високотехнологічної 

продукції, послуг і технологій в інтересах оборони і безпеки держави, 
зокрема за рахунок інтеграції з науковими і (або) освітніми організаціям; 

ж) залучення компетенцій, кадрів, інновацій, технологій, капіталу і 

досвіду управління приватних підприємств і організацій шляхом 

застосування механізмів державно-приватного партнерства в оборонно-

промисловому комплексі для спільного вирішення задач забезпечення 
національної безпеки, підвищення ефективності використання коштів 

державного бюджету і активів підприємств, установ і організацій в 

оборонно-промисловому комплексі, спільного розроблення та реалізації 
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інвестиційних та інноваційних проєктів, вдосконалення управління та 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері оборонно- 

промислового комплексу, налагодження трансферу технологій. 
 

➢ Забезпечення фінансової стійкості та спроможності підприємств 

оборонно-промислового комплексу 

▪ формування статутних капіталів, утворених за галузевим 

принципом науково-виробничих структур в обсягах, визначених статутами; 
▪ створення умов (зокрема, регуляторних) для розширення та 

підвищення ефективності кредитування на фінансових ринках (банківське 

кредитування, випуск облігацій на внутрішньому та зовнішніх ринках, інше); 

▪ реструктуризація (списання) безнадійних комерційних боргів; 

▪ розроблення і впровадження економічних механізмів 
стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах оборонного сектору 

економіки, які передбачають структурні зрушення, збільшення виробництва 

наукоємної конкурентоздатної продукції; 

▪ створення цільового Державного фонду розвитку оборонно-

промислового комплексу України з метою: 
а) фінансування інноваційних проєктів Агенції оборонних 

технологій; 

б) кредитування підприємств оборонно-промислового комплексу, 

надання гарантій та поручительства на виконання ними своїх зобов'язань 
за договорами, надання фінансової допомоги задля відновлення їхньої 

платоспроможності; 

в) ефективного використання та розпорядження державними майном 

(потужностями), а також об’єктами права інтелектуальної власності, 

створеними за державні кошти в результаті виконання оборонних 
закупівель; 

г) ефективного використання та розпорядження надлишковим 

державним майном підприємств оборонно-промислового комплексу; 

▪ надання податкових та митних пільг підприємствам оборонно-

промислового і комплексу з метою стимулювання капітальних інвестицій та 
інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а також для 

часткової компенсації витрат, пов’язаних з реструктуризацією та оптимізацією | 

підприємств державного сектору оборонно-промислового комплексу; 

▪ удосконалення засобів та механізмів доступу підприємств 

оборонно- промислового комплексу до капіталу; 
▪ впровадження економічних механізмів ефективної взаємодії 

наукових установ та виробничих комплексів різних форм власності, державно-

приватного партнерства підприємств, які забезпечують розроблення, 

виготовлення, модернізацію і ремонт продукції військового призначення та 

подвійного використання; 
▪ удосконалення системи фінансування заходів з розроблення, 

освоєння і впровадження нових технологій, підготовки виробництва, 

нарощування наявних і виробничих потужностей для виготовлення продукції 
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оборонного призначення; розроблення і впровадження економічних механізмів 

та заходів щодо забезпечення державної підтримки, державного регулювання і 

державного протекціонізму оборонного сектору економіки, зокрема шляхом: 
а) звільнення від сплати ввізного мита та податку на додану вартість 

на імпортне виробниче обладнання і устаткування, запасні частини до 

нього, критичний імпорт сировини, матеріалів та комплектуючих виробів 

для виготовлення продукції військового і цивільного призначення та 

подвійного використання; 
б) надання податкових пільг, звільнення від податку на додану 

вартість та зниження вартості запозичень для відновлення 

платоспроможності, інноваційного розвитку і реалізації 

імпортозамішуючих проєктів; 

в) залучення інвестицій та позичань в обсягах, достатніх для 
виконання державних замовлень та зовнішньоекономічних контрактів; 

г) впровадження механізмів податкового стимулювання підприємств у 

частині амортизаційної політики, направленої на використання сучасного 

високотехнологічного обладнання та устаткування вітчизняного 

виробництва, новітніх технологій, зокрема пов’язаних з 
енергозбереженням і енергозабезпеченням; 

ґ) стимулювання сучасних технологій енергозбереження, підвищення 

енергоефективності виробництв та зниження енергоємності і 

матеріалоємності продукції, мало- та безвідходних технологій, які 
забезпечують сумісне досягнення ресурсозбереження і природоохоронних 

цілей, зниження енергетичної складової собівартості продукції, 

наближення її енергоємності до рівня розвинутих країн та стандартів 

Європейського Союзу. 

 
➢ Технічне переозброєння, структурна перебудова, технологічне 

оновлення та розвиток науково-виробничої бази підприємств  

▪ модернізація, створення потужностей та підготовки виробництва 

для виконання завдань і заходів, визначених державними цільовими оборонними 

програмами розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки; 
▪ зняття нормативно-правових та інших обмежень на державне 

фінансування заходів з модернізації, створення потужностей та підготовки 

виробництва, які виконуються оборонними підприємствами недержавної форми 

власності; 

▪ технічного переозброєння та технологічного переоснащення, 
освоєння і впровадження технологій ремонту озброєння, військової та 

спеціальної техніки, виготовлення комплектуючих виробів для їхнього ремонту; 

▪ впровадження інформаційних систем управління виробництвом; 

▪ виконання проєктів та програм у рамках міждержавних Угод, 

міжнародних контрактів у сфері науково-технічного, зокрема військово-
технічного, співробітництва, розширення номенклатури і обсягів експорту 

наукоємної високотехнологічної продукції військового, цивільного і подвійного 

використання; 
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▪ створення спеціалізованих виробництв виготовлення нових 

матеріалів і речовин, складних деталей, вузлів, приладів, агрегатів та виробів, 

зокрема шляхом застосування адитивних технологій тривимірного друку; 
▪ створення спеціалізованих інструментальних і заготівельних 

виробництв; 

▪ впровадження систем бережливого виробництва; 

▪ удосконалення заходів та процедур, пов’язаних із безпекою 

персоналу, доступністю об'єктів, інформаційною безпекою, кібербезпекою на 
підприємствах, установах та організаціях оборонно-промислового комплексу. 

 

➢ Проведення раціональної диверсифікації оборонних галузей 

промисловості: 

▪ у фундаментальній сфері за напрямками: 

- гіперзвукової зброї на основі електромагнітного розгону 

мілкокаліберних зарядів (“куль”) субміліметрових і мікронних розмірів; 

- електронно-оптичних перетворювачів в області інфрачервоного 

спектру випромінювання для побудови надчутливих приладів нічного бачення і 
тепловізорів нового покоління; 

- конструкційних матеріалів нового покоління з аномально високою 

пружністю і зносостійкістю для використання в авіабудуванні, зокрема при 

побудові лопатей гелікоптерів і планерів літаків, кораблебудування. 

- надчутливих приймачів звукового і ультразвукового діапазону для 
систем ехолокації в водному середовищі; 

- альтернативних джерел енергії – гібридних, електричних, водневих 

силових установок; 

- мікро- та наносупутників; 

▪ у прикладній сфері на розробках за напрямами: 

- автоматизованих систем управління, інтеграції різних систем 

озброєнь у єдину мережу розвідки, цілевказання та вогневого ураження; 

- ракетно-космічної техніки; 

- високоточних засобів ураження сухопутного, повітряного та 
морського базування; 

- техніки радіоелектронної боротьби і навігаційного забезпечення; 

- техніки технічних видів розвідки; 

- робототехніки та безпілотних платформ різного призначення; 

- оснащення “солдата майбутнього”; 

- кібербезпеки; 

- вертольотобудування в області легких вертольотів; 

- авіаційно-космічної техніки і критичних комплектуючих до неї, 
розвитку виробничої бази та збільшення виробництва літаків військово-

транспортної авіації; 

- створення кооперації державних та приватних підприємств 

оборонно-промислового комплексу з виробництва літаків та тренажерних 

комплексів до них. 
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Виконання заходів з розвитку озброєння та військової техніки, 

проведення раціональної диверсифікації оборонних галузей промисловості 

шляхом створення конкурентоздатної наукоємної продукції військового, 
цивільного та подвійного використання, забезпечення підготовки виробництва 

для її випуску: у військовій сфері-створення, модернізація та освоєння 

виробництва продукції військового призначення і подвійного використання для 

задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів і поставки на експорт; 
▪ у цивільній сфері: 

створення, модернізація та освоєння виробництва високотехнологічної 

конкурентоздатної продукції цивільного призначення для підвищення рівня 

задоволення першочергових внутрішніх соціально-економічних потреб країни у 

високоякісній продукції власного виробництва і поставки на експорт: 

- у сфері машинобудування; 

- у сфері транспорту; 

- у сфері енергозабезпечення; 

- у сфері життєзабезпечення; 

- ґ) у інформаційній і телекомунікаційній сферах. 

▪ у сфері імпортозаміщення: 

- створення та освоєння виробництва імпортозаміщувальної 

продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання, яка 
є необхідною для задоволення першочергових потреб оборони, безпеки і 

економіки держави та забезпечить зниження залежності України від критичного 

імпорту; 

- локалізація виробництва з метою збільшення питомої ваги вартості 

сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів 

вітчизняного походження, виконання робіт та надання послуг вітчизняними 

виробниками на митній території України у вартості товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються для потреб національної безпеки та оборони, зокрема шляхом 

укладання офсетних (компенсаційних) угод з іноземними постачальниками під 

час закупівлі товарів, робіт і послуг за імпортом. 
▪ у сфері розвитку та захисту базових та критичних технологій: 

- забезпечення динамічного розвитку проривних, зокрема 

високоризикових, досліджень і розробок, фундаментальної науки і реалізації 

прикладних дослідницьких програм в інтересах забезпечення оборони країни і 

безпеки держави, зокрема за участі Національної академії наук, державних 

наукових центрів і провідних університетів; 

- створення та забезпечення функціональної спроможності Агенції 

оборонних технологій, визначення на законодавчому рівні обсягів, джерел і 

механізмів її фінансування; 

- створення реєстру критичних технологій та компетенцій; 

- спрощення комерціалізації та забезпечення ширшого застосування 

технологій військового призначення та подвійного використання для 

виробництва продукції цивільного призначення та з метою диверсифікації 

виробництва на підприємствах оборонно-промислового комплексу; 
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- розроблення політики управління інтелектуальною власністю в 

оборонно- промисловому комплексі; 

- впровадження процедур захисту технологій при здійсненні 
іноземних інвестицій у вітчизняні господарські товариства, що мають 

стратегічне значення для забезпечення оборони країни і безпеки держави, з 

метою забезпечення захисту національних інтересів країни; 

- удосконалення заходів та процедур, пов’язаних із безпекою 
персоналу, доступністю об'єктів, інформаційною безпекою, кібербезпекою на 

підприємствах оборонно-промислового комплексу, з метою захисту технологій 

військового і цивільного призначення та подвійного використання. 

▪ у сфері мобілізаційної підготовки: 

- удосконалення системи розвитку і утримання виробничих 
потужностей мобілізаційного призначення підприємств оборонно-промислового 

комплексу буде проводитись шляхом визначення (уточнення) потреб 

мобілізаційних запасів, проведення інвентаризації та оновлення виробничих 

потужностей та запасів мобілізаційного призначення. 

 
➢ Запровадження ефективних механізмів взаємодії між державними 

замовниками та виконавцями контрактів (договорів) з оборонних закупівель 

▪ забезпечення належного рівня рентабельності за контрактами 

(договорами) з оборонних закупівель з метою створення умов для науково-

технічного, технологічного, економічного та соціального розвитку підприємств 
оборонно-промислового комплексу; 

▪ впровадження якісно нової системи планування програм та 

проєктів на середньо- та довгостроковий період у сфері створення та 

виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки та забезпечення їхньої 

сталої реалізації та взаємозв’язку з державними програмами, що стосуються 
оборонно-промислового комплексу України; 

▪ удосконалення механізмів фінансування підприємств у рамках 

державних цільових програм розвитку ОВСТ та оборонно-промислового 

комплексу. 
 

➢ Розвиток військово-технічного співробітництва з іноземними 

державами 

▪ розроблення і впровадження нормативно-правових актів щодо 

удосконалення засад державної політики у сфері військово-технічного 

співробітництва, зокрема стратегії військово-технічного співробітництва 

України з іноземними державами, та внесення її на розгляд Ради національної 

безпеки і оборони України; 

▪ удосконалення нормативно-правової бази щодо участі підприємств 

оборонно-промислового комплексу у міжнародному співробітництві; 
▪ розроблення і впровадження механізмів державного 

протекціонізму та державної підтримки експортного потенціалу, розширення 

експортних можливостей підприємств оборонної промисловості всіх форм 

власності; 
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▪ розроблення і впровадження механізмів державного регулювання у 

сфері трансферу технологій, державної підтримки виконання проєктів і програм 

у рамках міждержавних Угод та державних гарантій виконання 
зовнішньоекономічних контрактів у сфері науково-технічного і військово-

технічного співробітництва; 

▪ активне використання механізму виставкової діяльності з метою 

просування продукції військового і цивільного призначення та подвійного 

використання на зовнішніх ринках та залучення перспективних технологій в 
Україні; 

▪ створення привабливих умов для залучення іноземних інвестицій в 

оновлення технологічної бази підприємств, зокрема шляхом трансферу в 

Україну сучасних технологій, залучення науково-технічного потенціалу до 

реалізації спільних високотехнологічних проєктів як в Україні, так і закордоном. 
 

➢ Демонопалізація експортних операцій з товарами віськового 

призначення, подвійного використання та тих, що складають державну 

таємницю. 

Як уже зазначалося, існує жорстко врегульований рівень прибутку, на який має 

право виробник озброєння та військової техніки при постачанні своєї продукції до 

органів національної безпеки. Таке регулювання рівня прибутку не дозволяє виробнику 

ОВТ інвестувати у розвиток не тільки нових технологій, але й елементарно власного 

виробництва.  

За таких умов експорт ОВТ є єдиним фінансовим джерелом розвитку 

підприємств оборонно-промислового комплексу.  

Основні фактори, що зумовлюють необхідність існування компаній-

спецекспортерів, незалежно від надання виробникам права самостійного експорту: 

Складність та багатофакторність функціонування міжнародного ринку озброєння 

та військової техніки (ОВТ). Так, для успішної реалізації торгівельних проєктів щодо 

ОВТ у конкретній країні необхідно враховувати такі мінімальні фактори: 

- Контекст:  

- історичний – стисла інформація про становлення державності, період та умови 

отримання державного суверенітету, зміни території держави, які призводять чи 

можуть призвести до територіальних суперечок;  

- культурний – особливості культурного та духовного розвитку суспільства, зокрема 

інформація про конфлікти на базі релігійних переконань; 

- етнічний – кількість та склад населення, зокрема імігрантів та їхнього впливу на 

розвиток держави; 

- географічний – географічне розташування держави, особливості доступу до 

державного кордону, ландшафтні властивості території, що зумовлюють особливий 

характер гарантування її безпеки;  
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- економічний – особливості економічного розвитку, основні джерела надходження 

фінансових ресурсів, найбільші економічні утворення та представники держави, 

прогноз економічного розвитку на короткострокову перспективу; 

- політичний – особливості політичного управління державою, способи прийняття 

політично значущих рішень і політичні сили, що мають вирішальний вплив на 

прийняття таких рішень;  

- геополітичний – сфери впливу, суб'єктом або об'єктом яких є держава, участь у 

міжнародних безпекових організаціях, їхні кінцеві цілі, способи їхнього досягнення; 

- програмні та стратегічні документи, регламентуючі питання безпеки та оборони: 

стратегія національної безпеки, воєнна доктрина, програми розвитку ЗС, ОВТ, ОПК 

та інше; 

- висновки про основні ризики та загрози як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

- Збройні сили:  

- історія створення;  

- командування; 

- формат – основні підрозділи, їхні завдання (стратегічні/тактичні), порядок їхнього 

комплектування;  

- діяльність – участь у військових операціях. 

- Озброєння: 

- інформація про озброєння, що використовується;  

- ким та коли поставлялось озброєння, що використовується;  

- відомості щодо технічних характеристик строку використання до ремонту або 

продовження ресурсу; 

- напрямки закупівлі озброєння; 

- військово-технічне співробітництво, зокрема чинні угоди про закупівлю озброєння, 

угоди про наміри. 

- Можливі партнери: 

- потенційні замовники – перелік організацій та їхніх компетентних представників 

(назви посад, їхнє місце в ієрархії тощо), чиї потреби можуть бути задоволені за 

рахунок співробітництва, реальні чи імовірні причини купівлі товару чи послуги; 

- розробники та виробники;  

- посередники;  

- політичні сили. 

- Порядок та напрями взаємодії:  

- програми закупівель;  

- військові видатки;  

- нормативне регулювання закупівлі озброєння, зокрема нормативні бар'єри для участі 

у процедурах постачання озброєння;  

- нормативне регулювання експортно-імпортних процедур; 
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- ризики замовника, які пов'язані із прийняттям рішень про здійснення закупівлі; 

- регулювання тендерних процедур.  

- Військово-технічне співробітництво з Україною: 

- нормативні документи; 

- рамкові урядові угоди;  

- заплановані/проведені переговори із зазначенням їхніх результатів та перспектив 

реалізації; 

- надані комерційні пропозиції із зазначенням результатів їхнього розгляду; 

- укладені правочини, зокрема за участі інших підприємств-спецекспортерів України; 

- інформація про порушення договірних зобов'язань компанії чи замовника щодо 

договорів, укладених за участі Компанії. 

- Оборонно-промисловий комплекс 

- Можливі конкуренти 

- Основні вимоги щодо етикету ведення офіційних переговорів 

 

Складність системи міжнародного контролю за передачею звичайних озброєнь, 

частиною якої є Державний експортний контроль України. Необхідність створення 

належної атестації та забезпечення діяльності власної внутрішньої служби 

експортного контролю на підприємстві, що здійснює міжнародну передачу ОВТ.  

Складність та висока вартість проходження процедур, пов’язаних із логістичним 

супроводженням експорту ОВТ (отримання транзитних ліцензій, фрахтування 

повітряних та морських суден із дотриманням міжнародних транспортних норм 

та з униканням обмежень, пов’язаних із існуванням політичних заходів 

стримування експорту ОВТ тощо). Відсутність компетенцій щодо логістичного 

супроводу експортних операцій значно обмежує перелік можливих умов постачання 

ОВТ українського виробництва та вбиває прибутковість операцій з такою продукцією 

через необхідність залучення торгівельних агентів, митних брокерів тощо. 

Маніпулювання підприємствами, що не мають спеціального досвіду на експортному 

ринку, з боку інозамовників з метою значного зниження прибутковості контрактів на 

постачання ОВТ та здійснення комерційно-промислового шпіонажу (яскравими 

прикладами такої взаємодії є: Республіка Казахстан, Соціалістична Республіка 

В'єтнам, Республіка Узбекистан, ОАЕ тощо). 

Архаічність системи закупівель ОВТ на традиційних для України ринках: негативний 

вплив відсутності централізованогно представника України (більшість країн Перської 

затоки). Ба більше, така «традиційність» відповідних ринків озброєння призводить до 

неможливості ведення переговорів у разі, якщо представник постачальника не 

має особистих знайомств з високопосадовцями країни-замовника. 
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Корумпованість системи держаного управління країн, що є традиційними 

споживачами ОВТ українського виробництва, необхідність виступати не тільки 

надійним постачальником ОВТ, але і фінансовим інструментом для реалізації 

комплексу фінансових інтересів інозамовника. 

Відсутність у виробників достатньої кількості обігових коштів для забезпечення 

належного просування власної продукції (випробування в країні замовника, 

фінансування державних та недержавних інституцій країни-замовника, інформування 

через спеціалізовані канали інформації). 

 

Необхідність створення приватних спецекспортерів зумовлена, зокрема наступними 

факторами: 

 

-Недостатня гнучкість державних підприємств під час прийняття будь-яких рішень.  

-Складна ієрархія держаних органів управління.  

-Неможливість отримання банківських гарантій під час укладання 

зовнішньоекономічних угод. Така неможливість пов’язана як зі скрутним фінансовим 

становищем, так і з суто формальними причинами (Наприклад, усі державні 

спецекспортери є дочірніми підприємствами державної компанії «Укрспецекспорт». 

Таким чином, для банківської системи усі існуючі на сьогодні спецекспортери є єдиним 

цілим. Через таку правову колізію один банк відмовляється від відкриття банківської 

гарантії конкретному спецекспортеру у разі, якщо інший спецекспортер вже отримав 

такий фінансовий інструмент. Водночас державні спецекспртери мають право 

користуватися послугами виключно державних банків. До того ж, механізм банківської 

гарантії здатен забезпечити виключно Укрексімбанк). 

Законодавча заборона держаним підприємствам брати участь у статутному капіталі 

господарських товариств. Таким чином, неможливість створення спільних 

підприємств, управління пакетами акцій тощо. 

Неможливість у рамках чинного законодавства належного стимулювання працівників 

державних підприємств. Оклади та премії співробітників держаних підприємств 

суворо регламентовані. Наведене призводить до корупції всередині держаних спец 

експортерів та до значного витоку ключових кадрів за кордон. 

Остаточна втрата ділової репутації держаних спецекспортерів. Ряд державних 

спецекспортерів знаходяться у так званих чорних списках постачальників багатьох 

країн: Перу, Бангладеш, Алжир, Єгипет, Шрі-Ланка, Бразилія тощо. 

Сталі корупційні схеми в діяльності держаних спецекспортерів та ДК 

«Укроборонпром». 

Неможливість державних підприємств інвестувати у розроблення нових зразків ОВТ 

через наступні причини: 
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- Значна частина чистого прибутку держаних підприємств йде на утримання ДК 

«Укроборонпром» та на внески до державного бюджету України. 

- Складність процедури погодження фінансового плану державних підприємств. 

Витрачання коштів державного підприємства обов’язково повинне мати встановлене 

законом обґрунтування, що унеможливлює реалізацію підприємницьких ризиків. 

- Контроль за витрачанням коштів держаних підприємств з боку великої кількості 

правоохоронних та контролюючих органів. Такий контроль блокує ініціативу 

держаних підприємств. 

Стимулювання конкуренції на ринку експорту українського ОВТ. 

Таким чином, створення приватних спецекспортерів: 

1. Значно збільшить привабливість України як експортера ОВТ. 

2. Зменшить корупційні ризики у діяльності держаних спецекспортерів. 

3. Забезпечить розвиток приватного сектору економіки. 

4. Надасть можливість оптимізувати структуру держаних спецекспортерів без ризику 

витоку кваліфікованих кадрів за кордон чи їхню співпрацю із закордонними 

спецслужбами. 

5. Зменшить вплив на експорт українського ОВТ міжнародних агентів та посередників. 

6. Забезпечить курс на демонополізацію держаного сектору економіки. 

➢ Створення системи безперервної підготовки кадрів, підвищення 

мотивації і забезпечення правового та соціального захисту працівників ОПК 

▪ створення системи безперервної підготовки робітничих, технічних 

та інженерних кадрів для задоволення потреб оборонно-промислового 

комплексу, зокрема шляхом відновлення діяльності учбових центрів на 
підприємствах, закладів професійної (професійно-технічної) освіти і 

спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах, розроблення та 

впровадження відповідних програм підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, зокрема шляхом державного замовлення; 

▪ створення державної системи, розроблення і впровадження 
механізмів та комплексу організаційних, правових, економічних і інших заходів 

щодо забезпечення мотивації, стимулювання, правового і соціального захисту 

працівників підприємств оборонних галузей промисловості; 

▪ створення і впровадження (удосконалення) системи формування та 

підготовки резерву кадрів на заміщення керівних посад усіх рівнів; 
▪ створення і впровадження системи атестації інженерно-технічних 

кадрів оборонно-промислового комплексу. 

 

➢ Удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління 

якістю продукції 
▪ здійснення заходів щодо впровадження стандартів НАТО (держав-

членів НАТО), міжнародних (регіональних) стандартів в оборонно-
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промисловому комплексі; удосконалення державної системи стандартизації 

продукції військового і цивільного призначення, створення та впровадження 

системи інформаційного забезпечення національними і галузевими стандартами, 
зокрема, які адаптовані до НАТО та ЄС; здійснення правової та державної 

підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу при впровадженні 

міжнародних стандартів, створенні загальнодоступної електронної бази 

нормативних документів зі стандартизації, що діють в Україні (ДСТУ, ТОСТ та 

інші); 
▪ забезпечення перегляду (продовження чинності) необхідних 

міждержавних стандартів ГОСТ, ГОСТ В та перегляду галузевих стандартів 

(ГСТУ, ОСТ, ОСТ В) (та, у разі необхідності, розроблення на їхній основі 

національних стандартів); впровадження заходів щодо гармонізації систем 

стандартизації, контролю якості та сертифікації продукції з аналогічними 
системами закордонних споживачів і виробників продукції оборонно-

промислового комплексу; 

▪ впровадження механізмів управління якістю продукції відповідно 

до міжнародних стандартів 180 та інших міжнародних і європейських 

документів з управління якістю; 
▪ удосконалення системи і механізмів уніфікації продукції 

військового призначення та подвійного використання, зокрема шляхом 

впровадження кодексів усталеної практики (методик) щодо проведення 

підприємствами оборонно-промислового комплексу міжгалузевої, галузевої і 
заводської уніфікації; 

▪ оптимізація підходів під час формування вимог до закупівлі та 

контрактів державними замовниками з метою ширшого застосування стандартів 

НАТО; 

▪ розроблення системи підвищення кваліфікації працівників 
оборонно-промислового комплексу на систематичній основі з метою: 

- а) залучення широкого кола експертів до перегляду 

міждержавних і галузевих стандартів (під час перегляду враховування 

положення стандартів НАТО); 

- б) забезпечення участі українських експертів оборонно-
промислового комплексу у роботі міжнародних груп/підгруп професійного 

спрямування; 

- в) недопущення відтоку підготовлених кадрів, які мають стати 

основою для формування оновленої структури з питань стандартизації, 

кодифікації, каталогізації та державного гарантування (підтвердження) якості; 

- г) запровадження ефективної системи вивчення англійської 

мови для фахівців зі стандартизації; 

▪ вдосконалення механізму оплати робіт зі стандартизації, 

забезпечення належного фінансування робіт зі стандартизації; 
▪ забезпечення сталого вивчення досвіду держав-членів НАТО у 

сфері стандартизації ОВСТ, залучення до таких робіт максимальної кількості 

працівників оборонно-промислового комплексу. 
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➢ Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ОПК 

▪ вивчення вітчизняного та іноземного досвіду щодо інтеграції науки 

і виробництва в оборонному секторі економіки; 
▪ вивчення вітчизняного та іноземного досвіду щодо організаційно-

правового забезпечення, принципів і механізмів державно-приватного 

партнерства в оборонному сектору економіки, розроблення практичних 

рекомендацій щодо підготовки нормативно-правових актів раціональної 

взаємодії підприємств, установ та організацій різних форм власності в оборонно-
промисловому комплексі; 

▪ вивчення потреб оборонного сектору економіки в імпорті продукції 

(товарах, технологіях, роботах, послугах) військового призначення і подвійного 

використання, розроблення практичних рекомендацій щодо проведення 

раціональної диверсифікації та імпортозаміщення; 
▪ розроблення принципів і механізмів, практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення системи захисту інтелектуальної власності в оборонно- 

промисловому комплексі; 

▪ розроблення принципів і механізмів, практичних рекомендацій та 

нормативно-правових актів щодо підвищення енергоефективності виробництва, 
зниження питомої ваги енергетичної складової у структурі собівартості 

промислової продукції, які розвинуті у країнах Європейського Союзу та 

відповідають стандартам НАТО; 

▪ розроблення практичних рекомендацій щодо створення і освоєння 
в оборонно-промисловому комплексі сучасної конкурентоздатної продукції 

цивільного призначення з врахуванням реальних та потенційних потреб 

економіки та населення країни і можливостей оборонних галузей промисловості; 

▪ розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції військового і 
цивільного призначення та подвійного використання; 

▪ створення інформаційної бази продукції виробляється в оборонно-

промисловому комплексі, наближення її до рівня створення системи та 

вдосконалення механізмів безперервного забезпечення наукових установ і 

виробничих комплексів оборонних галузей промисловості інформаційними, 
аналітичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки і 

технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки; 

▪ створення і впровадження захищеної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу діяльності підприємств 

оборонно-промислового комплексу; 
▪ створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності і 

технологій військового, спеціального і подвійного призначення, 

конструкторської документації на продукцію військового призначення для 

їхнього використання під час створення інноваційної високотехнологічної 
продукції військового та цивільного призначення та подвійного використання; 
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▪ створення, освоєння і впровадження захищеної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи експертного супроводження діяльності 

суб’єктів та об’єктів оборонного сектору економіки України; 
▪ створення системи інформаційно-видавницької діяльності в 

оборонно-промисловому комплексі, проведення досліджень щодо розвитку 

оборонного сектору економіки, забезпечення підготовки та видання наукових, 

науково-аналітичних і інформаційно-аналітичних видань з питань розвитку 

науки, техніки та технологій, сучасних досягнень науково-технічного прогресу 
в оборонній промисловості. 

 

➢ Нормативно-правове забезпечення реформування та розвитку ОПК 

▪ розроблення і впровадження законопроєктів, спрямованих на 

вдосконалення системи управління оборонним сектором економіки, надання 
відповідних функцій управління суб’єктам управління об’єктами державної 

власності в оборонно-промисловому комплексі; 

▪ розроблення і впровадження законодавчих, нормативних та 

розпорядчих документів, спрямованих на: 

▪ визначення порядку здійснення іноземних інвестицій у вітчизняні 
господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення 

оборони країни і безпеки держави з метою створення правових умов і механізмів 

участі іноземних інвесторів у капіталі таких товариств, механізмів контролю 

держави за угодами з активами таких товариств для забезпечення захисту 
національних інтересів країни; 

▪ створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в 

оборонно-промисловий комплекс; 

▪ визначення особливостей перетворення державних комерційних 

підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та 
залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс із 

забезпеченням державного контролю для нейтралізації потенційних загроз 

національній безпеці; 

▪ впровадження економічних механізмів стимулювання 

імпортозаміщення та інноваційної діяльності на підприємствах оборонної 
промисловості, які передбачають структурні зрушення, залучення інвестицій і 

позичань в обсягах, достатніх для поповнення обігових коштів, створення та 

освоєння нових видів продукції, розроблення і впровадження сучасних 

технологій, оновлення та розвиток їхньої науково-виробничої бази; 

▪ розроблення та впровадження правових механізмів щодо 
стимулювання диверсифікації виробництва на підприємствах оборонно-

промислового комплексу; 

▪ впровадження механізмів державного протекціонізму та державної 

підтримки вітчизняних підприємств-виробників; 

▪ нормативно-правового забезпечення створення та функціонування 
Агенції оборонних технологій; 

▪ впровадження механізмів удосконалення державного регулювання 

у сфері трансферу технологій; 
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▪ удосконалення правового регулювання щодо укладання офсетних 

(компенсаційних) угод з іноземними постачальниками під час закупівлі за 

імпортом товарів, робіт і послуг для потреб національної безпеки та оборони з 
метою локалізації виробництва для збільшення питомої ваги вартості сировини, 

матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного 

походження, виконання робіт та надання послуг вітчизняними виробниками на 

митній території України у вартості товарів, робіт і послуг, що закуповуються; 

▪ впровадження механізмів державно-приватного партнерства в 
оборонно-промисловому комплексі з метою спільного розроблення та реалізації 

інвестиційних та інноваційних проєктів, налагодження трансферу технологій, 

залучення компетенцій, кадрів, інновацій, технологій, капіталу і досвіду 

управління приватних підприємств і організацій для спільного вирішення задач 

забезпечення національної безпеки; 
▪ удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності на 

оборонні технології; 

▪ розроблення, затвердження та впровадження нормативно-

технічних документів, які регламентують та регулюють розроблення, 

виготовлення, ремонт, модернізацію і утилізацію продукції військового 
призначення та подвійного використання; 

▪ розроблення і впровадження механізмів пільгового кредитування 

підприємств оборонно-промислового комплексу, які беруть участь в оборонних 

закупівлях, реалізують зовнішньоекономічні контракти з постачання озброєння 
та військової техніки і комплектуючих до них, забезпечують створення та випуск 

імпортозаміщуючої продукції; 

▪ впровадження механізмів фінансового стимулювання підприємств 

оборонно-промислового комплексу; 

▪ нормативно-правове забезпечення державного фінансування 
заходів модернізації, створення потужностей та підготовки виробництва, які 

виконуються оборонними підприємствами недержавної форми власності. 
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4. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СУПУТНІХ ГАЛУЗЕЙ З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Регіональний аспект розвитку стратегічних галузей промисловості України має 

базуватися на основі наявності на території їхньої діяльності матеріально-технічної бази; 

інфраструктури; відповідного логістичного забезпечення; наукового потенціалу; робочого 

ресурсу та безпекового рівня. 

 

➢ Стратегічні галузі промисловості України в контексті дослідження: 

- Верстатобудування та інструментальне виробництво;  

- Електронна та радіоелектронна промисловість;  

- Хімічна промисловість (зокрема, продукти спеціальної хімії); 

- Титанова галузь; 

- Легка промисловість; 

- Переробка в системі агропромислового комплексу; 

- Авіабудівна промисловість; 

- Космічна діяльність (ракетно-космічна промисловість); 

- Оборонно-промисловий комплекс. 

 

➢ Загальна інформація щодо потенціалу обрання регіону: 

Територія України становить 603500 кв. кілометрів і має величезні поклади 

корисних копалин та земельних ресурсів. Зокрема, тут є широкий спектр можливостей, 
– привабливе розташування, людський капітал, конкурентоспроможність та наявність 

угод про вільну торгівлю, що надають доступ до багатьох ринків у світі. 

Вартість робочої сили, витрати на електро-, водо- і газопостачання є досить 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку.   

Інфраструктура України включає 170 тис. кілометрів автомобільних доріг, 22 
тис. кілометрів залізничних шляхів, 13 морських і 16 річкових портів, спроможних 

забезпечувати швидке переміщення усіх видів вантажів, як у межах України, так і за 

кордон. 

Україна щороку випускає 130 тис. спеціалістів інженерних спеціальностей та 

займає перше місце у категорії “внесок у розвиток науки та технологій” у рейтингу 
“The Good Country Index”. Більшість регіональних центрів України мають потужну 

науково-освітню базу, що забезпечується регіональними науково-дослідними 

інститутами, закладами вищої освіти з відповідним кадровим потенціалом. 

Під час визначення регіонів варто також враховувати інфраструктурну складову 
з активності роботи компаній індустрії інформаційних технологій, як можливість 

оперативного технологічного супроводження діяльності відповідних галузей 

промисловості.  

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, на даний час у 

нашій країні створено 18 ІТ-кластерів, які розміщені у місті Києві, Львові, Харкові, 
Одесі, Дніпрі, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Коломиї (Івано-Франківської 

області), Конотопі (Сумської області), Запоріжжі, Маріуполі, Миколаєві, Тернополі, 
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Хмельницькому, Чернігові, Черкасах та Чернівцях. Штаб-квартири більшості компаній 

індустрії інформаційних технологій розміщені в головних ІТ-центрах країни - містах 

Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.  
 

➢ Пропозиція щодо визначення кількості регіонів для розвитку супутніх 

галузей: не більше 10. 

Зазначимо, що вибір профільного регіону з розвитку тої чи іншої галузі 

промисловості не має містити в собі визначені в суспільстві ярлики щодо 

належності таких галузей до історично сформованих територій, а має мати 

незаангажований, чисто продуктивний підхід на базі запропонованих складових 

для їхнього визначення. 

 

➢ Складові для визначення регіонів розвитку галузей промисловості: 

- Аналіз історичної складової наявної структурної і кластерової діяльності 

перелічених галузей; 

- Аналіз та пропозиції щодо наявності на території їхньої діяльності 

матеріально-технічної бази; 

- Аналіз та пропозиції щодо наявної інфраструктури. Дороги; залізниця; 

розгалужена система інженерних та господарських комунікації; зв’язок та Інтернет; 

енергетичне забезпечення та їхня доступність; 

- Аналіз та пропозиції щодо логістичного забезпечення; 

- Аналіз та пропозиції щодо наукового потенціалу.  

- Аналіз та пропозиції щодо забезпечення робочого ресурсу; 

- Аналіз та пропозиції щодо забезпечення безпекової складової; 

- Аналіз та пропозиції щодо готовності місцевих територіальних громад до 

співпраці з державою в питанні підтримки та забезпечення функціоналу діяльності 

зазначених вище галузей промисловості: наявна інфраструктура; наявність браунфілд 

або грінфілд; наявність практики податкових пільг на місцеві податки і збори; потужне 

та ефективне адміністративне управління; практика місцевого економічного розвитку; 

- Визначення підходу в обранні регіону також багато в чому залежить від 

обрання стратегії розвитку відповідної галузі промисловості на основі внутрішнього 
чи зовнішнього орієнтування. 

 

У будь-якому випадку, питання регіонального аспекту розвитку основних стратегічних 

галузей промисловості України має чітко корелюватися з визначеною Державною політикою, 

Державною стратегією регіонального розвитку, нормативно правовою базою України.  
Тож даний підхід потребує реального дослідження та напрацювання відповідних 

практичних пропозицій у відповідності до чинного Законодавства або рекомендацій зі змін 

до нього для отримання якісних результатів у короткостроковій перспективі. 
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5. ВИСНОВКИ. 

 

 

Комплексний аналіз ситуації у різних галузях економіки свідчить про те, що немає 

універсального методу покращення стану справ: заходи, які можуть бути ефективними для 

однієї галузі, в інших галузях є даремними. Водночас, слід зауважити, що розвиток галузей 

окремо один від одного за нинішніх економічних та технологічних умов є вкрай 
неефективним. Як свідчить закордонний досвід, нарощення потужностей та виручки прямо 

пов’язані зі створенням міжсекторальних кластерів, встановленням промислово-виробничих 

зв’язків між різними галузями промисловості та грамотною податково-митною політикою. 

Зокрема, як вже зазначалось на початку дослідження, державні пільги можуть як сприяти 

розвитку ключового сектору економіки, так і знизити рівень конкуренції через створення 
монополії або олігополії на ринку, зменшивши конкурентоздатність підприємств та знизивши 

потенціал цього сектору. Водночас відсутність крос-секторальної політики з боку держави 

призводить до занепаду галузей, які є перспективними для України. Зокрема, це яскраво 

видно на прикладі космічно-ракетної галузі, яка впродовж багатьох років залишається 

фактично поза увагою державної влади.  
 

Підсумовуючи аналіз ситуації у різних перспективних галузях промисловості України, 

можна виокремити кілька основних напрямків роботи задля їхнього розвитку та нарощування 

експортного потенціалу.  
 

➢ Формування кластерів  

• Кластерна модель розвитку промисловості довела свою 

ефективність у багатьох країнах світу. В Україні формування кластерів можливе 

за умови реальної державної підтримки кластерних ініціатив, інституційного 

забезпечення й стимулювання співпраці освітнього, науково-технічного, 

промислово-виробничого комплексів. Ефективна державна політика в цьому 

напрямі наразі відсутня. Між тим, значний поштовх для розвитку, до прикладу, 

галузі електроніки, дав би включення виробництва електронної продукції до 
системи міжсекторальних кластерів ВПК, ракето-судно-авіабудування, 

біотехнологій, агросектору, енергетики тощо. Легка промисловість має 

потенціал до створення аграрно-промислових кластерів у частині вирощування 

льону, виробництва льноволокна та лляних тканин і одягу, а також 

міжкластерних перетоків, наприклад, із хімічною промисловістю, для отримання 

сировини для виробництва синтетичних тканин та синтетичних волокон. 

Створення кластерів доцільне як за участі як державного, так і приватного 

капіталу.  

• Водночас наразі не вивчені перспективи організації кластерів у 

депресивних районах, тому державна політика має бути скерована насамперед 

на підтримку вже існуючих промислово-виробничих зв’язків, без прив’язки до 

історично сформованих промислових територій.  
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➢ Імпорт технологій та технічних засобів для розвитку галузей.  

• Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи та оновлення 

виробництва набувають особливого значення на тлі переходу світової економіки 

до шостого технологічного укладу. Зокрема, сьогодні неможливо конкурувати 

на світовому ринку без поєднання готової продукції із сучасними досягненнями 
у сфері програмного забезпечення. Досвід Китаю свідчить, що саме 

використання сучасних технологій дозволяє здійснити якісний ривок у цілій 

низці галузей – від космічно-ракетної до верстатобудування.  

• В Україні практично відсутні стратегічні програми розвитку 

галузей, а ті, які існують, переважно не виконуються. Внаслідок цього оновлення 

технологій відбувається вкрай повільно, індустріальне ядро країни потребує 

значної реновації, а розвиток наукоємких галузей гальмується відсутністю 

капіталовкладень. Зокрема, саме через останнє на українському 

фармацевтичному ринку превалюють іноземні технологічно складні та 
наукоємкі медикаменти, тоді як вітчизняні підприємства домінують у сегменті 

ліків “широкого вжитку” та генериків. У титановій промисловості на тлі 

відсутності інвестицій для реконструкції та модернізації потужностей обсяги 

видобутку та переробки постійно падають: за останні 15 років випуск титанової 

продукції скоротився з $500-630 млн до $350-400 млн на рік. У суднобудуванні 
гранично низький рівень фінансування фундаментальних досліджень і 

прикладних науково-технічних розробок призвів до того, що випускається 

морально і технічно застаріла, енергоємна, складна в експлуатації і 

обслуговуванні продукція – питома трудомісткість суднобудівного виробництва 

в галузі у 3-5 разів вище, аніж за кордоном, між тим судна будуються у 2-2,5 рази 
довше 

• Звільнення від оподаткування імпорту технологій та технічних 

засобів для розвитку галузей дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із 
технологічно застарілим виробництвом і нестачею власних розробок. Водночас 

запровадження пільгових кредитів на технічне та технологічне переоснащення 

сприятиме модернізації виробництва.  

 

➢ Захист внутрішнього ринку 

• З огляду на занепад низки промислових галузей, вкрай важливим є 

захист внутрішнього ринку збуту. Зокрема, шляхом запровадження імпортних 

мит на продукцію окремих галузей. До прикладу, у галузі легкої промисловості 

актуальним є захист від дешевого імпорту, що може бути забезпечений шляхом 
введення спеціального акцизу на ввезення секонд-хенду із скеруванням сум 

такого акцизу до спеціального фонду з підтримки галузі.  

• Відсутність зваженої протекціоністської політики з боку держави 
призводить до браку капітальних інвестицій у технічне переоснащення та 

підвищення продуктивності праці персоналу. З огляду на це, доцільно 

запровадити низку податкових стимулів, що стимулювали б розвиток 

перспективних галузей і дозволяли українським виробникам конкурувати із 

іноземними компаніями. Зокрема, у галузі легкої промисловості відсутність 
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дієвих протекціоністських засобів з боку України призвело до часткового 

поглинання внутрішнього ринку виробниками Білорусі, Туреччини, Китаю. 

Останні отримують конкурентну перевагу на українському ринку за рахунок 
національних програм з підтримки експорту.  

 

➢ Забезпечення промисловості сировиною власного виробництва  

• З боку держави мають бути впроваджені механізми для мінімізації 

експорту сировини за кордон та створені сприятливі умови для її переробки 

всередині країни (експортні мита, адаптовані до умов чинних торгівельних угод, 

пільгове кредитування та податкові стимули для розвитку переробки). 

• Нестача сировини та недостатній наявний рівень внутрішнього 

хімічного виробництва зумовлює, зокрема, критичну залежність країни від 

імпорту хімічної продукції – нафтопродукти, лікарські засоби, пластмаси і 

полімери входять до найбільших статей українського імпорту. Ще кілька років 

тому продукти переробки аміаку разом із продуктами неорганічної хімії 
формували основу експорту хімічної продукції, зараз великі об'єми цієї 

продукції імпортуються, насамперед, із Росії. 

• У випадку неможливості забезпечення галузі сировиною власного 

виробництва ефективною може стати точкова тарифна політика щодо зниження 
мит на ввезення сировини. Водночас така політика має бути гнучкою і 

базуватись на економічній ефективності доцільності імпортозаміщення.   

 

➢ Стимулювання експорту 

• Дії держави у цьому напрямку мають включати системні програми 

кредитування і страхування експортних операцій, просування 

конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, надання організаційної та 

технічної підтримки у напрямку удосконалення системи управління якістю 
продукції та забезпечення міжнародної сертифікації виробництв. Між тим, 

створене понад три роки тому Експортно-кредитне агентство досі не виконує 

покладені на нього функції. 

• Водночас слід орієнтуватись насамперед на економічну доцільність 
розвитку експортного потенціалу галузі. Зокрема, з огляду на значну світову 

конкуренцію у суднобудуванні, найперспективгішим напрямком розвитку 

вітчизняного суднобудування є освоєння внутрішнього ринку, включно зі 

створенням техніки для освоєння вуглеводневих ресурсів на континентальному 
шельфі. 

• Ефективним може бути створення вільних економічних зон 

експортного призначення з пільгами по податку на додану вартість та сплаті мит 

для розвитку експортного потенціалу.  

• У контексті стимулювання експорту для низки галузей 

перспективним є створення технологічних парків (хімічне виробництво, 

верстатобудування, електроніка тощо). Як свідчить досвід закордонних країн, 

технологічні парки дозволяють виробляти продукцію з вищою кінцевою 
вартістю.  
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➢ Розвиток людського капіталу 

• Україні слід нарощувати внутрішні капітальні вкладення у науку, 

освіту, медицину, екологію, оскільки саме якісна робоча сила наразі визначає 

вектори глобальних інвестицій. Між тим, Україна стрімко втрачає фахівців 

наукоємних галузей, які отримують вигідні пропозиції за кордоном, або ж 
змінюють професію через незатребуваність. Низка проблем в освітній галузі 

призвела до нівелювання ролі професійно-технічної освіти, а у вищих 

навчальних закладах – до браку абітурієнтів, шо вступають на інженерні 

спеціальності.  

• Слід також посилювати капітальні вкладення в фізичну і цифрову 

інфраструктуру, зокрема – критичну інфраструктуру міст і логістику.  
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