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АНОТАЦІЯ 

 

Кондро І. В. Механізми зниження імпортозалежності вітчизняної 

економіки в умовах формування інноваційної моделі розвитку. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 – Економіка. – Львівський державний університет 

внутрішніх справ, Львів, 2020. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні основи та 

класифіковано наукові підходи до тлумачення сутності поняття 

«імпортозаміщення». Визначено сутнісні характеристики та типологічні 

ознаки досліджуваного поняття, узагальнено взаємозв’язки між політикою 

імпортозаміщення та економічною безпекою держави, досліджено типологію 

інструментів державної політики імпортозаміщення. З метою глибшого 

розуміння досліджуваного поняття виокремлено адміністративний, 

функціональний, процесний, управлінський, багатовекторний та 

полікритеріальний підходи, в рамках яких розкрито сутнісні характеристики 

та особливості реалізації імпортозаміщення в національній економіці.  

Запропоновано авторське концепційне розуміння сутності поняття 

імпортозаміщення з трьох позицій: як перехідний етап прискореної 

модернізації вітчизняної економіки у контексті експортоорієнтованого 

розвитку; як процес освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції 

з акцентом на інтелектуально-інноваційний прорив та перехід на вищі 

технологічні уклади (шостий та сьомий); як форма захисту національної 

економіки від деструктивного впливу зовнішніх чинників, зокрема трансферу 

технологічних криз з обраним вектором зміцнення економічної безпеки 

реального сектора економіки.  

Проаналізовано відомі в наукових джерелах методологічні підходи до 

оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки з урахуванням 

архітектоніки організації наукового дослідження. Аргументовано, що сучасні 
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наукові дослідження в сфері міжнародної торгівлі та політики 

імпортозаміщення опираються на низку загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження. Враховуючи сукупність методичних підходів та такі 

складові економічної безпеки, як зовнішньоекономічна, науково-

технологічна, виробнича та продовольча, сформовано множину показників. 

Критеріями відбору вибрано принципи системності, комплексності, 

однозначності, адекватності, безперервності та об’єктивності. Акцентовано 

увагу на етапах проведення методології інтегрального оцінювання, 

запропоновано множину показників для розрахунку рівня імпортозалежності 

національної економіки. 

Підкреслено, що в умовах посилення імпортозалежності національної 

економіки роль держави виявляється у цілеспрямованому впливові на 

економічні процесі відповідно до цілей, завдань та захисту національних 

інтересів. Акцентовано увагу на тому, що для послаблення темпів 

імпортозалежності, розвитку внутрішнього виробництва, зокрема на засадах 

імпортозаміщення, формування інноваційної моделі розвитку потрібні 

ефективні механізми державного регулювання.  

Аргументовано, що політика імпортозаміщення реалізується через 

механізм, який містить взаємопов’язані та взаємодоповнюючі підсистеми, 

об’єднані єдиною метою та пріоритетами. Запропоновано комплекс заходів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки у розрізі правових, 

інформаційно-аналітичних, фінансово-економічних, організаційно-

управлінських механізмів. З урахуванням сутнісних характеристик та 

особливостей кожного механізму запропоновано три етапи зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки у розрізі основних завдань та 

очікуваних результатів. Стратегічними орієнтирами у реалізації вищезгаданої 

політики є дотримання національних пріоритетів, зокрема: збереження та 

примноження національного інтелектуального потенціалу, його раціональне 

використання та постійний розвиток; ефективне використання природних 

ресурсів, альтернативних джерел енергії; впровадження безвідходних 



4 

технологій, захист навколишнього середовища, популяризація екологічної 

культури та концепції екологічної безпеки. 

Обґрунтовано, що для реалізації прийнятих заходів варто долучити усіх 

учасників економічних та виробничо-господарських відносин, зокрема, 

державу – як законодавця та виконавця прийнятих рішень, суб’єктів бізнесу – 

як новаторів інвестиційно-інноваційних проектів, населення – як 

потенційних внутрішніх інвесторів та широку громадську аудиторію – як 

зовнішніх оцінювачів та незалежних експертів здійснюваної політики. 

У дисертаційній роботі ідентифіковано деструктивні чинники 

зростання імпортної залежності вітчизняної економіки, що є наслідком 

неефективної державної політики у різних галузях національної економіки та 

виступають передумовою виникнення реальних та потенційних загроз 

економічній безпеці вітчизняного ринку. Проаналізовано причини 

виникнення таких деструктивних елементів, як дисбаланс розподілу 

фінансових ресурсів між секторами економіки, наявність структурних 

диспропорцій, неспроможність вітчизняної промисловості задовольнити 

зростаючий попит на високотехнологічні та інноваційні товари, низька 

інноваційна активність вітчизняних виробників, падіння платоспроможного 

попиту на науково-технічну продукцію та хронічний інвестиційний голод, 

консерватизм у промисловій політиці та використання у виробництві 

морально та технічно застарілого обладнання, наявність інституційних 

бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють зміну структури сукупного попиту 

на користь інноваційної та якісно кращої продукції та відповідну зміну 

структури вітчизняної продукції. Наголошено на причинах та обставинах 

виникнення диспаритету у зовнішній торгівлі України та невиправдано 

низького рівня орієнтації вітчизняних товаровиробників на національний 

ринок. 

Проведено аналіз імпортної залежності окремих секторів вітчизняної 

економіки від надходжень сировини, напівфабрикатів та готової продукції  

з-за кордону. Наголошено, що українська хімічна промисловість 
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характеризується надмірною імпортозалежністю в сегменті проміжного 

споживання (понад 80 %), у структурі імпорту хімічної продукції найвищу 

питому вагу займає фармацевтична продукція (28 %). Аргументовано, що за 

структурою хімічних речовин в Україні переважають елементи сировинного 

походження (добрива та азотні сполуки, пластмаси, синтетичні каучуки), а 

частка імпорту у проміжному споживанні хімічної продукції за останніх 

чотири роки перевищує 92 %. Акцентовано увагу на тому, що хімічна галузь 

є особливо вразливою до кон’юнктури світового ринку, а надмірна імпортна 

залежність є результатом несистемного структурного реформування галузі 

загалом. 

Виявлено причини високої імпортної залежності легкої та 

деревообробної промисловості, що є наслідками використання толінгових 

механізмів та продукції з високим ступенем переробки сировини. 

Особливістю текстильного виробництва з позиції імпортозалежності є висока 

питома вага кінцевого споживання у структурі використанні імпортної 

продукції. Аналіз структури імпорту деревообробної продукції у розрізі 

товарних груп сигналізує про невпинне зростання імпорту цієї продукції, 

особливо з високим ступенем обробки сировини (особливо 48 товарної 

групи).  

Аргументовано, що ступінь імпортозалежності галузей вітчизняного 

виробництва залежить від таких критеріїв, як рівень технологічності та 

витратності виробництва. 

З використанням методології інтегрального оцінювання розраховано 

рівень імпортозалежності економіки України. Опираючись на принципи 

системності, комплексності, однозначності, адекватності, безперервності та 

об’єктивності сформовано множину індикаторів, що найґрунтовніше 

відображають стан імпортної залежності вітчизняної економіки. Результати 

проведених розрахунків підтвердили високий рівень імпортозалежності 

економіки України, однак за аналізований період (2015-2019 рр.) намітились 

незначні позитивні тенденції. 
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З урахуванням окреслених напрямів політики імпортозаміщення в 

Україні сформульовано головну мету та стратегічні пріоритети, досягти які 

можна у рамках виконання операційних завдань. Так, пріоритету «створення 

наукомісткої інноваційної продукції» відповідають такі завдання: організація 

мережі контактів та створення партнерських відносин в інноваційній діяльності; 

формування наукових інкубаційних центрів для розробки інноваційних 

проектів та тестування інноваційної продукції; забезпечення захисту об’єктів 

інтелектуальної власності, спрощення процедур патентування та отримання 

авторського та суміжних прав. У рамках досягнення пріоритету «активізація 

процесів діджиталізації та роботизації» необхідно виконати такі завдання, як 

накопичування інформаційних ресурсів та модернізація матеріально-технічної 

бази науки і освіти; розвиток інфраструктури зв’язку з партнерами; формування 

системи багатоканальної системи зв’язку з клієнтами. Пріоритет 

«впровадження «розумних (смарт) технологій» узгоджується з реалізацією 

таких завдань, як розвиток та раціональне використання людського капіталу; 

перехід вітчизняних підприємств до ефективних за технологічними та 

соціально-економічними критеріями моделей виробництва/споживання 

продукції (товарів і послуг); екологізація виробництва/продукції (на основі 

реалізації концепцій «зеленої» і «циркулярної» економіки, а також інших, 

екологічно безпечних моделей господарювання та довгострокового розвитку). 

На думку дисертанта, передумовами здійснення структурних змін є, 

насамперед, політична воля вищого керівництва держави, якісний 

менеджмент на усіх рівнях управління, раціональне використання людського, 

ресурсного та виробничого потенціалу. Окреслено головні напрями 

організаційно-інституціональних змін (перетворень) у галузі 

машинобудування, деревообробній, хімічній, текстильній промисловості, а 

також в аграрному секторі національної економіки. 

З урахуванням визначальних постулатів теорії збалансованого 

зростання здійснено спробу описати «коло парадоксів вітчизняної 

економіки» ґрунтуючись на таких реальних парадоксах, або асиметричних 
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співставленнях, як наявність в достатніх обсягах природніх та економічних 

ресурсів поряд з хронічним дефіцитом інвестиційних ресурсів; достатній 

рівень вітчизняної освіти та неадекватна винагорода за високоякісну працю; 

низька продуктивність праці на противагу достатньому рівню кваліфікованої 

робочої сили. Запропоновано в умовах сучасного стану національної 

економіки застосувати модель індустріального суспільства Форда – 

Тейлора – Друкера, особливість якої полягає в нарощуванні темпів 

виробництва товарів масового споживання та формування середнього класу. 

Сформульовані у роботі рекомендації сприятимуть послідовному 

зниженню імпортної залежності вітчизняної економіки та нарощуванню 

продукції власного виробництва. Їхня практична реалізація дасть змогу 

підвищити рівень економічної безпеки та конкурентоспроможності 

національних товаровиробників на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Ключові слова: механізм, імпортозалежність, імпортозаміщення, 

політика імпортозаміщення, модернізація національної економіки, 

експортноорієнтований розвиток, економічна безпека держави, інноваційна 

модель розвитку. 
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ANNOTATION 

 

Kondro I. V. Ways of Reducing Import Dependency of the National 

Economy in the Context of Innovative Development Model Formation. – 

Qualifying research with manuscript copyright.  

The dissertation for the Doctor of Philosophy Degree in Specialty 051 

Economics. – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2020. 

The dissertation substantiates the theoretical foundations and classifies 

scientific approaches to the interpretation of the essence of the concept of "import 

substitution". The typological features of the researched concept are determined, 

the interrelations between the policy of import substitution and economic security 

of the state are generalized, the typology of instruments of the state policy of 

import substitution is investigated. In order to better understand the studied 

concept, administrative, functional, process, managerial, multi-vector and 

multicriteria approaches are singled out, within which the essential characteristics 

and features of import substitution in the national economy are revealed. 

The author's conceptual understanding of the essence of the concept of 

import substitution from three positions is offered: as a transitional stage of 

accelerated modernization of the domestic economy in the context of export-

oriented development; as a process of development of new competitive types of 

products with an emphasis on intellectual and innovative breakthrough and 

transition to higher technological modes (fifth and sixth); as a form of protection of 

the national economy from the destructive influence of external factors, in 

particular the transfer of technological crises with the chosen vector of 

strengthening the economic security of the real sector of the economy. 

The methodological approaches known in scientific sources to the 

assessment of import dependence of the domestic economy taking into account the 

architecture of the organization of scientific research are analyzed. It is argued that 

modern research in the field of international trade and import substitution policy is 

based on a number of general and special research methods. Taking into account a 
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set of methodological approaches and such components of economic security as 

foreign economic, scientific and technological, production and food, a set of 

indicators has been formed. The selection criteria are the principles of 

systematization, complexity, unambiguity, adequacy, continuity and objectivity. 

Emphasis is placed on the stages of the methodology of integrated valuation, a set 

of indicators for calculating the level of import dependence of the national 

economy. 

It is emphasized that in the conditions of strengthening of import 

dependence of national economy the role of the state is shown in purposeful 

influence on economic processes according to the purposes, tasks and protection of 

national interests. Emphasis is placed on the fact that to reduce the pace of import 

dependence, the development of domestic production, in particular on the basis of 

import substitution, the formation of an innovative model of development requires 

effective mechanisms of state regulation. 

It is argued that import substitution policy is implemented through a 

mechanism that contains interconnected and complementary subsystems, united by 

a common goal and priorities. A set of measures to reduce the import dependence 

of the domestic economy in terms of legal, information-analytical, financial-

economic, organizational and management mechanisms is proposed. Taking into 

account the essential characteristics and features of each mechanism, three stages 

of reducing the import dependence of the domestic economy in terms of the main 

tasks and expected results are proposed. Strategic guidelines in the implementation 

of the above policy are compliance with national priorities, in particular: 

preservation and increase of national intellectual potential, its rational use and 

continuous development; efficient use of natural resources, alternative energy 

sources; introduction of waste-free technologies, environmental protection, 

popularization of ecological culture and the concept of ecological safety. 

It is substantiated that for the implementation of the measures taken it is 

necessary to involve all participants in economic and industrial relations, in 

particular, the state – as a legislator and executor of business decisions, business 
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entities - as innovators of investment and innovation projects, the population - as 

potential domestic investors and the general public. audience – as external 

evaluators and independent experts of the implemented policy. 

The dissertation identifies the destructive factors of increasing import 

dependence of the domestic economy, which is a consequence of inefficient 

government policy in various sectors of the national economy and are a 

prerequisite for real and potential threats to economic security of the domestic 

market. The dissertation analyzes the causes of such destructive elements as 

imbalance in the distribution of financial resources between sectors of the 

economy, the presence of structural imbalances, the inability of domestic industry 

to meet the growing demand for high-tech and innovative products, low innovative 

activity of domestic producers, falling effective demand for scientific and technical 

products and chronic investment hunger, conservatism in industrial policy and the 

use of obsolete equipment in the production of morally and technically, the 

presence of institutional barriers and conflicts that slow down the change in the 

structure of aggregate demand in favor of innovative and qualitatively better 

products and the corresponding change in the structure of domestic products. 

Emphasis is placed on the causes and circumstances of the disparity in Ukraine's 

foreign trade and the unjustifiably low level of orientation of domestic producers to 

the national market. 

The analysis of import dependence of separate sectors of domestic economy 

on receipts of raw materials, semi-finished products and finished goods from 

abroad is carried out. It is emphasized that the Ukrainian chemical industry is 

characterized by excessive import dependence in the segment of intermediate 

consumption (over 80%), in the structure of imports of chemical products the 

highest share is occupied by pharmaceutical products (28%). It is argued that the 

structure of chemicals in Ukraine is dominated by elements of raw materials 

(fertilizers and nitrogen compounds, plastics, synthetic rubbers), and the share of 

imports in intermediate consumption of chemical products over the past four years 

exceeds 92%. Emphasis is placed on the fact that the chemical industry is 
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particularly vulnerable to world market conditions, and excessive import 

dependence is the result of unsystematic structural reforms in the industry as a 

whole. 

The reasons for the high import dependence of the light and woodworking 

industries, which are the consequences of the use of tolling mechanisms and 

products with a high degree of raw material processing, have been identified. A 

feature of textile production from the standpoint of import dependence is the high 

share of final consumption in the structure of the use of imported products. 

Analysis of the structure of imports of wood products in terms of product groups 

signals a steady increase in imports of these products, especially with a high degree 

of processing of raw materials (especially 48 product groups). 

It is argued that the degree of import dependence of domestic industries 

depends on such criteria as the level of manufacturability and cost of production. 

Using the methodology of integrated valuation, the level of import 

dependence of the Ukrainian economy is calculated. Based on the principles of 

systematization, complexity, unambiguity, adequacy, continuity and objectivity, a 

set of indicators has been formed that most thoroughly reflect the state of import 

dependence of the domestic economy. The results of the calculations confirmed the 

high level of import dependence of the Ukrainian economy, but during the 

analyzed period (2015–2019) there were slight positive trends. 

Taking into account the outlined directions of import substitution policy in 

Ukraine, the main goal and strategic priorities have been formulated, which can be 

achieved within the framework of operational tasks. Thus, the priority of "creating 

knowledge-intensive innovative products" corresponds to the following tasks: 

organization of a network of contacts and the creation of partnerships in 

innovation; formation of scientific incubation centers for the development of 

innovative projects and testing of innovative products; ensuring the protection of 

intellectual property, simplifying patenting procedures and obtaining copyright and 

related rights. Within the framework of achieving the priority "intensification of 

digitalization and robotization processes" it is necessary to perform such tasks as 
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accumulation of information resources and modernization of the material and 

technical base of science and education; development of communication 

infrastructure with partners; formation of a multi-channel system of 

communication with customers. The priority of "introduction of" smart (smart) 

technologies "is consistent with the implementation of such tasks as the 

development and rational use of human capital; transition of domestic enterprises 

to models of production / consumption of products (goods and services) effective 

according to technological and socio-economic criteria; greening of production / 

products (based on the implementation of the concepts of "green" and "circular" 

economy, as well as other, environmentally friendly management models and long-

term development). 

According to the author, the prerequisites for structural change are, first of 

all, the political will of the top leadership of the state, quality management at all 

levels of government, rational use of human, resource and production potential. 

The main directions of organizational and institutional changes (transformations) 

in the field of mechanical engineering, woodworking, chemical, textile industry, as 

well as in the agricultural sector of the national economy are outlined. 

Considering the defining postulates of the theory of balanced growth, an 

attempt was made to describe the "circle of paradoxes of the domestic economy" 

based on such real paradoxes or asymmetric comparisons as the availability of 

sufficient natural and economic resources along with chronic shortage of 

investment resources; sufficient level of domestic education and inadequate 

remuneration for high-quality work; low productivity as opposed to a sufficient 

level of skilled labor. It is proposed to apply the model of Ford - Taylor - Drucker 

industrial society in the current state of the national economy, the feature of which 

is to increase the pace of production of consumer goods and the formation of the 

middle class. 

The recommendations formulated in the paper will help to consistently 

reduce the import dependence of the domestic economy and increase the 

production of own production. Their practical implementation will increase the 
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level of economic security and competitiveness of domestic producers in domestic 

and international markets. 

Keywords: mechanism, import dependence, import substitution, import 

substitution policy, modernization of the national economy, export-oriented 

development, economic security of the state, innovative development model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні людство переживає постійні зміни в 

економічних процесах, зумовлені турбулентністю світового порядку та 

різноформатними викликами. Глибоке падіння економічної активності в 

цілому світі у 2020 році, тривале продовження карантинних заходів та 

відсутність чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки та 

захисту вітчизняних виробників є реальними загрозами економічного 

відновлення як в цілому світі, так і в Україні зокрема. 

Вразливість національної економіки до зміни кон’юнктури на 

світовому ринку ставлять перед урядом низку завдань щодо прийняття 

рішучих кроків у напрямі вибору вектора зовнішньоторговельних відносин з 

країнами-партнерами України. Сьогодні актуалізується питання 

переосмислення задекларованих стратегічних цілей розвитку торгівлі 

України на середньострокову перспективу та розробки концептуальних засад 

політики імпортозаміщення на тривалішу перспективу з урахуваннях 

потенційних та реальних загроз економічній безпеці держави. 

З огляду на задекларовані тенденції вкрай важливими стають питання 

конкретизації стратегічних орієнтирів, операційних завдань та засобів 

протидії загрозам розвитку зовнішньоторговельних відносин та зміцнення 

економічної безпеки держави загалом. Не менш важливими постають 

питання національної конкурентоспроможності, яка значною мірою 

зумовлюється взаємодією окремої держави та її економіко-правової системи 

з міжнародними інституціями 

В економічній науці проблема зниження імпортозалежності 

національної економіки є однією з ключових. Значний внесок у її 

дослідження здійснили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як О. Амоша, 

І. Бабець, Л. Бальцерович, Т. Васильців, Д. Венцковський, І. Корчинський, 

Р. Лупак, А. Мазаракі, Т. Мельник, Т. Осташко, О. Рудковський, 

М. Якубовський та ін. Теоретико-методологічні основи формування та 
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реалізації політики імпортозаміщення вивчали такі вчені, як О. Дайнеко, 

А. Данилов-Данильян, Я. Жаліло, Є. Назарчук, Є. Рудніченко, М. Цап, 

С. Шевцов та ін. Прикладні аспекти надмірної експансії внутрішнього ринку 

досліджували В. Геєць, І. Мойсеєнко, А. Мокій, К. Пазікіна, С. Пазікіна, 

Я. Пушак та ін.  

Водночас подальшого дослідження потребує проблема посилення 

інноваційного вектора розвитку національної економіки та зміцнення 

економічної безпеки України загалом. Особливої актуальності набуває 

потреба удосконалення політики імпортозаміщення у цілях зміцнення 

безпеки розвитку внутрішнього ринку через призму механізмів зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки, що й обумовило вибір теми 

дослідження, її мету, завдання та структуру. 

Наукове завдання дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні 

та розробленні практичних рекомендацій щодо реалізації механізмів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки в умовах формування 

інноваційної моделі розвитку. 

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

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи Львівського 

державного університету внутрішніх справ за темою «Економічна безпека 

держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми 

забезпечення» (номер державної реєстрації № 0118U003839), у межах якої 

автором досліджено теоретико-прикладні засади формування механізмів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки та обґрунтовано 

концепцію формування інноваційної моделі розвитку на засадах політики 

імпортозаміщення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

наукове обґрунтування теоретико-методичних положень і розроблення 

практичних рекомендацій щодо реалізації механізмів зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки в умовах формування 

інноваційної моделі розвитку. 
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Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі були 

поставлені такі завдання: 

– обґрунтувати наукові підходи до тлумачення сутності та значення 

імпортозалежності та політики імпортозаміщення;  

– узагальнити методичні підходи до оцінювання імпортозалежності 

національної економіки;  

– розвинути теоретико-прикладні засади формування механізмів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки; 

– охарактеризувати загальний стан, тенденції та особливості 

імпортозалежності економіки України;  

– ситематизувати деструктивні чинники надмірного зростання 

імпортної залежності вітчизняної економіки, що виступають передумовою 

виникнення реальних та потенційних загроз економічній безпеці 

вітчизняного ринку; 

– здійснити інтегральне оцінювання імпортозалежності національної 

економіки;  

– окреслити стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення та 

безпеки розвитку внутрішнього ринку;  

– сформувати напрями організаційно-інституціональних змін та 

структурних реформ в окремих секторах національної економіки;  

– обґрунтувати концепцію формування інноваційної моделі розвитку 

на засадах політики імпортозаміщення. 

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних 

суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки України. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних засад, 

інструментів і засобів реалізації механізмів зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки в умовах формування інноваційної моделі розвитку. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема у процесі 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: логічний, 



21 

наукової абстракції, індукції та дедукції – для узагальнення концептуальних 

основ та теоретичних засад розробки політики імпортозаміщення; 

систематизації – для класифікації наукових підходів щодо тлумачення 

сутності поняття «імпортозаміщення»; теоретичного узагальнення – з метою 

визначення сутнісних характеристик та резюмування типологічних ознак 

досліджуваних понять; аналізу та синтезу – для узагальнення взаємозв’язків 

між політикою імпортозаміщення та економічною безпекою держави; 

структурно-функціональний – для типологізації інструментів державної 

політики імпортозаміщення; формалізації, індикативності та інтегрального 

оцінювання – під час формування вибірки показників, які ідентифікують стан 

імпортної залежності національної економіки та розрахунку інтегрального 

індексу; статистичний і графічний – для наочного відображення результатів 

дослідження, зокрема аналізу імпортної залежності окремих секторів 

вітчизняної економіки; макроекономічного аналізу – з метою формування 

механізмів зниження імпортозалежності вітчизняної економіки та реалізації 

політики імпортозаміщення; системного підходу – при обґрунтуванні 

інструментів реалізації політики імпортозаміщення та визначенні 

стратегічних пріоритетів та операційних завдань для експортоорієнтованого 

вектора розвитку національної економіки. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

України, матеріали досліджень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Державної 

служби статистики України, Національного банку України, офіційні звіти та 

аналітичні видання міжнародних організацій, наукові праці провідних вчених 

у вітчизняних і зарубіжних виданнях, матеріали науково-практичних 

конференцій, інформаційні ресурси мережі Інтернет, дані інформаційно-

аналітичних видань, власні аналітичні розрахунки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні та 

розвитку теоретико-методичних положень і розробленні науково-прикладних 

рекомендацій щодо формування дієвих механізмів зниження 
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імпортозалежності економіки України. У процесі дослідження одержано 

такі найсуттєвіші результати: 

удосконалено: 

– концептуальні основи забезпечення експортоорієнтованого розвитку 

національної економіки, які, порівняно з відомими, запропоновані у формі 

правових, інформаційно-аналітичних, фінансово-економічних, організаційно-

управлінських механізмів з позицій реалізації системи заходів зі зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки. Це стало науковим підґрунтям для 

визначення етапів досить тривало процесу зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки з позиції головних завдань (проведення ефективної 

політики імпортозаміщення, налагодження випуску імпортозамінної 

продукції, переорієнтація внутрішньої політики на експортоорієнтований 

розвиток економіки) та очікуваних результатів (зменшення обсягів імпорту 

продукції, наповнення внутрішнього ринку вітчизняною продукцією-

аналогами імпортованій, інтеграція вітчизняної економіки у міжнародні 

ланцюги доданої вартості); 

– теоретичні положення щодо структури системи заходів зі зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки, які, на відміну від існуючих, 

охоплюють взаємопов’язані (керуюча та керована) та взаємодоповнювані 

(моніторингу, діагностики, прогнозування, прийняття заходів, формування 

резервів, вибору, контролінгу) підсистеми, ефективне використання яких з 

урахуванням національних інтересів забезпечить активізацію інноваційного 

розвитку національної економіки та сприятиме зміцненню економічної 

безпеки держави;  

– науково-методичний підхід до оцінювання імпортної залежності 

вітчизняної економіки, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

використанні таких критеріїв як рівень технологічності та витратності, що дало 

змогу систематизувати процес оцінювання імпортозалежності окремих секторів 

національної економіки у розрізі товарних груп та проміжного і кінцевого 

споживання; 
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– стратегічні орієнтири та пов’язану з ними класифікацію операційних 

завдань політики імпортозаміщення в Україні, що формує підстави для 

ефективнішого розподілу ресурсів розвитку та регулювання внутрішнього 

ринку України. Такий підхід, на відміну від існуючих, чіткіше висвітлює 

зв'язок стратегічного й операційного рівнів управління у відповідній сфері;  

набули подальшого розвитку: 

– теоретико-методичні підходи до тлумачення сутності понять 

«імпортозаміщення», «потенціал імпортозаміщення» та «інституціоналізація 

імпортозаміщення», які, на відміну від існуючих, поглиблюють понятійно-

категоріальний апарат інституційного напряму економічної науки. Авторське 

розуміння поняття «імпортозаміщення» охоплює три аспекти: перехідний етап 

прискореної модернізації вітчизняної економіки у контексті 

експортоорієнтованого розвитку; процес освоєння нових 

конкурентоспроможних видів продукції з акцентом на інтелектуально-

інноваційний прорив та перехід на вищі технологічні уклади (п’ятий та 

шостий); форма захисту національної економіки від деструктивного впливу 

зовнішніх чинників, зокрема трансферу технологічних криз з вибором вектора 

зміцнення економічної безпеки реального сектора економіки; поняття 

«потенціал імпортозаміщення» – це системна здатність окремих галузей 

(секторів) національної економіки продукувати конкурентоспроможну 

продукцію, здатну замінити імпортні товари-аналоги, а також забезпечувати 

технологічний розвиток вітчизняного ринку шляхом державно-приватного 

технологічного партнерства та інноваційної кооперації; поняття 

«інституціоналізація імпортозаміщення» – процес формування інституційного 

середовища, суспільних інститутів та інституційних умов щодо виробництва 

імпортозамінної продукції, яка не поступається за споживчими, ціновими й 

естетичними характеристиками імпортним аналогам та здатна конкурувати на 

зовнішньому ринку; 

– систематизація деструктивних чинників надмірної імпортозалежності 

вітчизняної економіки, що спричинили розбалансування інтересів таких 
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учасників економічних відносин: національних товаровиробників, 

імпортерів, держави та споживачів. Авторський підхід, на відміну від 

наявних напрацювань, дав змогу ідентифікувати детермінанти 

імпортозалежності вітчизняної економіки та запропонувати найбільш 

релевантні для українських реалій інструменти реалізації політики 

імпортозаміщення; 

– застосування методології інтегрального оцінювання імпортозалежності 

економіки України шляхом формування системи індикаторів (темпи зростання 

імпорту товарів, % до попереднього року, коефіцієнт покриття експортом 

імпорту товарів, %, індекс промислової продукції, % до попереднього року, 

частка імпорту у загальному споживанні, %, частка імпорту у загальному 

споживанні продукції переробної промисловості, %, частка продажу 

підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території 

України, %, частка імпорту у роздрібному товарообороті України, %), що дало 

змогу визначити динаміку зміни рівня імпортозалежності вітчизняної 

економіки впродовж аналізованого періоду, з’ясувати джерела потенційних та 

реальних загроз та виявити причини зниження конкурентоспроможності 

українських підприємств на внутрішньому ринку; 

– наукові положення структурної політики та механізмів її реалізації з 

урахуванням міжнародного досвіду створення та функціонування 

ефективних ринкових інститутів, що дало змогу обґрунтувати ключові 

вимоги щодо проведення успішних структурних реформ в Україні та 

запропонувати головні напрями організаційно-інституціональних 

перетворень в окремих секторах національної економіки (у машинобудівній, 

деревообробній, хімічній, текстильній промисловості, аграрній сфері). 

Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні 

результатів дослідження у вигляді методичних розробок і практичних 

рекомендацій в процесі реалізації програм розвитку на регіональному та 

місцевому рівнях. Отримані висновки, науково-практичні рекомендації та 

інші результати наукових досліджень, викладені в дисертаційній роботі, 
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безпосередньо використали департамент економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації під час забезпечення реалізації на території 

Львівської області державної політики економічного і соціального розвитку 

(довідка № 1-27-2658 від 21.08.2020 року) та департамент економічного 

розвитку Львівської міської ради під час реалізації організаційно-

функціональних програм щодо забезпечення збалансованого економічного та 

соціального розвитку міста (довідка № 42/07 від 27 липня 2020 року). 

Теоретичні узагальнення, наукові розробки та методичні рекомендації 

автора використовуються в освітньому процесі Львівського державного 

університету внутрішніх справ під час викладання навчальних дисциплін: 

«Економічна безпека держави», «Міжнародна економіка», «Управління 

економічними ризиками», «Теорія безпеки соціальних систем» (акт № 36 від 

22.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у роботі наукові положення, 

практичні результати, висновки і пропозиції, що виносяться на захист 

одержані автором особисто. З наукових праць, які опубліковані у 

співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом 

власних досліджень дисертанта. Особистий внесок автора в праці, 

опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методичні 

положення й результати наукового дослідження доповідалися автором на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, у тому 

числі на: Міжнародній науково-практичній конференції «Гібридні загрози 

економічній безпеці держави в транзитивній економіці» (м. Київ, 14 березня 

2019 р.); міжвузівській науково-практичній конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека 

України: стан та перспективи» (м. Львів, 4 квітня 2019 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Управління системою економічної 

безпеки: від теорії до практики» (м. Львів, 19 квітня 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції (м. Дніпро, 29 серпня 2020 р.). 
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Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи 

опубліковані у 9 працях загальним обсягом 4,07 д.а. (особисто автору 

належить 3,43 д.а.), з них: 5 статей у наукових періодичних виданнях, у тому 

числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному 

періодичному виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз;  

4 – у збірниках матеріалів тез доповідей на конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Повний обсяг дисертації викладено на 212 сторінках (в тому числі основний 

текст – 156 сторінок). Робота містить 26 рисунків та 14 таблиць, список 

використаних джерел налічує 194 позиції і наведений на 20 сторінках;  

8 додатків подано на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Наукові підходи до тлумачення сутності імпортозалежності та 

імпортозаміщення 

 

У наукових джерелах дослідження проблематики імпортозалежності 

окремих країн почало з’являтися з середини ХХ ст. Так, Р. Пребиш та 

Х. Зінгер сформулювали тезу про виникнення несприятливих умов 

зовнішньої торгівлі для тих країн, які експортували сировину та імпортували 

готові вироби, зокрема промислові товари. Аналізуючи тогочасну економіко-

географічну ситуацію в світі, Р. Пребиш використовує термінологію, в основі 

якої постулати дихотомії – «центр – периферія», та яка згодом застосовується 

в теорії залежності та теорії світових систем. Ключові позиції нової теорії 

полягають в тому, що «центр» створюється постіндустріальними країнами-

монополістами у сфері виробництва промислових товарів виробничого та 

споживчого характеру. Натомість країни, що спеціалізуються на видобуванні 

сировини, є країнами-«периферіями», які відіграють другорядну роль у 

світових економічних процесах, оскільки реалізують лише першу стадію 

виробничого процесу. [187, с. 261-266].  

На думку згаданих авторів, на темпи економічного розвитку країн, 

що розвиваються, суттєво впливає структура міжнародної торгівлі. 

Насамперед, експортно-сировинна спеціалізація таких країн залежить від 

попиту на сировину з боку розвинених країн. Відтак відносне зростання 

цін на імпорт готової продукції посилює вплив валютних та інвестиційних 

обмежень на економічне зростання. Дослідники роблять висновок, що 

пряма залежність економіки країни від зовнішніх факторів послаблює 

внутрішній економічний розвиток, загострює соціальні конфлікти, гальмує 

розвиток виробничої та матеріальної інфраструктури, підготовку 
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вітчизняних кваліфікованих кадрів, та, безумовно, посилює імпортозалежність 

національної економіки. 

За таких умов актуалізується питання розробки стратегії 

імпортозаміщення як проміжної форми селекційного (вибіркового) 

протекціонізму. Реалізація політики імпортозаміщення може протистояти 

проблемі погіршення умов міжнародної торгівлі, дискримінації торговельної 

політики з боку розвинених країн, та певною мірою збалансувати 

міжнародний розподіл праці та визначити виробничу спеціалізацію країн, що 

розвиваються, з огляду на невпинне поширення науково-технічного прогресу 

[187, с. 268-269]. 

Ґрунтовні дослідження в царині наукових теорій щодо проблем 

економічної залежності одних країн від інших в умовах глобалізму провела 

Н. Резнікова. Дослідник розкрила природу нової парадигми економічної 

залежності країн на основі визначення ключових детермінант, аналізу 

факторів одиничного та системного характеру, відстежила роль ринку у 

трансформації функцій держави з метою виявлення потенційних форм 

виникнення економічної неозалежності та формування новітньої моделі 

архітектоніки глобальної економіки. Сучасна третя хвиля глобалізації (після 

80-х рр. ХХ ст.) характеризується гострими формами прояву, які загрожують 

людству екологічними і політичними катастрофами, системними 

економічними кризами. В авторському розумінні поняття «неозалежність» 

відображає процес міждержавного взаємовпливу без чіткої ієрархії у 

політичних та економічних відносинах, формування гнучкої центро-

периферійної структури світового господарства, зумовленої уніфікацією 

умов співпраці під впливом ринкового фундаменталізму та 

транснаціонального тиску, а також посиленням інституційних важелів 

регулювання. Економічна неозалежність визначається через множинність 

комбінацій взаємовпливу виробників інституційної, цивілізаційної, 

інтеграційної, соціокультурної, технологічної, фінансової залежностей під 

впливом глобалізаційних зрушень. За сформульованими висновками автора, 
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економічна глобалізація створює великий попит на політичну через 

неспроможність ринків самостійно вирішити проблему справедливого 

розподілу та нестабільного розвитку. Відтак політична глобалізація початку 

ХХІ ст. протистоїть домінуванню однієї центральної країни, а утворена 

економічна неозалежність характеризується полізалежністю, уніфікацією 

правил співпраці, відсутністю єдиного координаційного центру. В таких 

умовах окрім існування «центру та периферії» формується «центр на 

периферії» [131, с. 52-72]. 

Цілковито погоджуємося зі згаданим науковцем щодо поступового 

зростання питомої ваги країн «периферії» у міжнародних організаціях, 

міжнародному поділі праці, зростання їх частки у світовому ВВП, 

передислокації центрів індустрії на периферію, переорієнтації структури 

виробництва з «центру» та «периферію», задовольняючи потреби як 

внутрішніх, так і зовнішніх споживачів. 

Разом з тим, прикро констатувати, що Україна не є активним 

учасником глобалізаційних процесів, питома вага у світовій економіці 

становить 0,29 % (за даними Світового банку), питома вага експорту та 

імпорту становить трохи менше половини ВВП. Українська економіка 

вразлива до зовнішніх шоків, належить до категорії відкритих економік та 

потерпає від надмірної імпортозалежності. 

Про посилення імпортозалежності вітчизняного господарства, 

переважання низькотехнологічного виробництва, аграрно-сировинний 

характер українського експорту, екзогенний характер модернізаційних 

трансформацій вказує В. Небрат. Автор також акцентує увагу на глибинних 

історичних коренях несформованої інституційної бази, фінансово-

інвестиційну залежність від іноземних ресурсів внаслідок низького рівня 

нагромадження капіталу на внутрішньому ринку. Причиною виникнення 

дисбалансів у вітчизняній промисловості, наростання кризових явищ, 

структурні перекоси та суперечності зумовлені, вірогідно, зосередженням 

капіталу у галузях з високою нормою прибутку – металургійній, 
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машинобудівній, вугільній промисловості [103, с. 67]. Така практика 

закріпила за вітчизняною промисловістю статус низькотехнологічного 

виробництва та вразливого до зовнішніх шоків та фінансових збурень.  

На думку К. Пугачевської, відсутність в Україні стратегічного підходу 

до розв’язання проблеми насичення внутрішнього ринку вітчизняною 

продукцією, налагодження імпортозамінного виробництва призводить до 

поглиблення імпортозалежності національної економіки. Надмірна 

відкритість внутрішнього ринку посилює вразливість національної економіки 

до коливань зовнішньої кон’юнктури, несприятливих світових тенденцій 

(волатильності цін на енергоносії, зниження цін на основні товари 

українського експорту) [123, с. 27-28]. Водночас зростаюча динаміка імпорту 

порівняно з експортом свідчить про існування суттєвих дисбалансів у 

структурі торговельного балансу Україні, вказує на низьку 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Така ситуація зумовлює 

витіснення вітчизняних товаровиробників іноземними конкурентами, 

поглиблення імпортозалежності вітчизняної промисловості, особливо щодо 

придбання імпортних комплектуючих, матеріалів та сировини в таких 

галузях, як енергетика, легка та хімічна промисловість, машинобудування. 

Загалом третина товарів проміжного споживання постачається на внутрішній 

ринок з інших країн, що підтверджує низький рівень вертикальної 

спеціалізації та фрагментації вітчизняного виробництва, вказує на слабку 

інтегрованість промисловості України у міжнародні інтегровані структури. 

Загострюється питання нарощування внутрішнього виробництва, пошуку 

пріоритетних напрямів селективного імпортозаміщення [124, с. 62]. 

Аналізуючи основні тенденції розвитку внутрішнього ринку 

Д. Венцковський наголошує, що в Україні створені максимально сприятливі 

умови для посилення імпортозалежності та пригнічення національних 

товаровиробників у базових галузях національної економіки. 

Систематизовані деструктивні чинники, що активізують деескалацію загроз 

економічній безпеці наведено на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Чинники посилення імпортозалежності  

та деескалації загроз економічній безпеці держави 

Джерело: систематизовано за [17] 

 

За висновками дослідника, в Україні найбільш імпортозалежними є 

види економічної діяльності з високим рівнем доданої вартості. Мова йде, 

насамперед, про галузь машинобудування, продукція якої на 95,3 % 

контролюється імпортерами. Внутрішній попит на товари хімічної 

Чинники посилення імпортозалежності та деескалації 

загроз економічній безпеці держави 

Незадовільний стан конкурентоспроможності вітчизняних виробників 

Незадовільна якість державного стратегічного планування розвитку 

Низька прогнозованість умов функціонування на внутрішньому ринку 

Фінансова слабкість та відсутність доступу національних виробників до 

довгострокових фінансових ресурсів 

Низький рівень інвестування у реальний сектор економіки 

Пригнічення економічної активності 

Неефективна система оподаткування 

Нерезультативність політики імпортозаміщення, в тому числі в частині її 

незабезпеченості фінансовими механізмами 

Висока імпортозалежність безпосередньо національних виробників 

Циклічне збільшення інфляційного тиску 

Критичний рівень проникнення корупції у сферу державного 

регулювання 

Утримання високого рівня контрабандних потоків 
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промисловості вдається забезпечити лише на 38,2 % при потенційному рівні 

63,4 %; фармацевтичної продукції – на 36,1 % при можливостях 43,4 %. Як 

вважає науковець, в Україні просто відсутні виробничі та технологічні 

можливості протистояти іноземним виробникам за більшістю товарної 

номенклатури [16, с. 36]. 

Причиною надмірної імпортозалежності вітчизняної економіки є, на 

думку О. Задої, недостатня увага до балансування зовнішньої торгівлі, 

причому ситуація ускладнюється хронічним від’ємним балансом сальдо 

балансу в торгівлі товарами. Гіпертрофована імпортозалежність вітчизняної 

економіки проявляється у таких позиціях: 

- значна частина внутрішнього попиту задовольняється імпортними 

товарами, що негативно впливає на розвиток вітчизняного виробництва та 

загострює проблему безробіття; 

- надмірна потреба у валютних коштах для придбання іноземних товарів 

при обмеженому обсязі валютних надходжень від експорту, що дестабілізує 

національну валюту та провокує до постійних валютних запозичень; 

- залежність вітчизняної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 

динаміки цін на основні експортні та імпортні товари посилюється в умовах 

очікування фінансово-економічних криз; 

- від’ємне значення чистого експорту, що є одним із компонентів 

розрахунку ВВП за доходами, зменшує обсяг ВВП та погіршує фактичні 

значення інших макроекономічних показників [43, с. 104]. 

Стресогенні чинники, що визначають характер змін та адаптивність 

вітчизняної економіки до інноваційних трансформацій, потребують 

системної ідентифікації реальних і потенційних загроз, а відтак розробки 

дієвих механізмів щодо їх протидії. Низька конкурентоспроможність 

національної економічної системи забезпечувати прийнятний рівень 

економічної безпеки та впроваджувати новітні технології пов’язана із 

надмірною імпортозалежністю й деформацією внутрішньорегіональних 

ринків та сповільненими темпами нарощування внутрішнього виробництва. 

Водночас актуалізуються питання реалізації політики імпортозаміщення з 
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позиції захисту національних інтересів в економічній сфері. Нагальними є 

напрацювання вітчизняних науковців щодо систематизації наукових підходів 

до змістово-етимологічних характеристик імпортозаміщення в контексті 

економічної безпеки держави.  

Теоретичні основи дослідження процесів імпортозаміщення ґрунтовно 

вивчали представники неокейнсіанської школи, зокрема М. Бруно, 

Ф. Модільяні, П. Самуельсон, Дж. Хікс та ін., які в другій половині ХХ ст. 

розробили модель економічного розвитку, в основі якої – пріоритетне 

використання внутрішніх ресурсів, відмова від зовнішнього фінансування, 

витіснення іноземних товарів вітчизняними аналогами. Питання 

імпортозаміщення торкалося нових способів реалізації державної політики у 

міжнародній сфері, а згодом трансформувалося в окремі концепції 

управління національною економікою. 

Акцент на розвиток молодих галузей промисловості зробив Ф. Ліст у 

своїй праці «Національна система політичної економії» [186]. Напрацювання 

відомого економіста стали основою для проведення активної політики 

імпортозаміщення промисловості в країнах Південно-Східної Азії та 

Латинської Америки, які в середині минулого століття розгорнули 

масштабне виробництво імпортозамінної продукції.  

Варто зауважити, що вітчизняні науковці В. Геєць, Л. Шинкарук, 

Т. Артьомова та ін. доводять, що політика захисту молодих галузей є 

невиправданою в умовах відсутності або обмеженості таких факторів, як:  

- відкритість, неупередженість і захист від корупції під час прийняття 

управлінських рішень щодо надання пільгових режимів; 

- високий рівень кваліфікації та моральних якостей держуправлінців, 

здатних чітко та коректно визначати ті галузі виробництва, які мають 

порівняльні та конкурентні переваги; 

- наявність достовірної інформації про відносні витрати та їх динаміку, 

що дасть можливість приймати обґрунтовані рішення стосовно відносної 

конкурентоспроможності; 

- орієнтованість суспільства на розвиток та самовдосконалення, а не на 

матеріальне споживання [22, с. 168]. 
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Сутнісні характеристики поняття «імпортозаміщення» досліджували 

відомі вітчизняні науковці – О. Амоша, Т. Васильців, В. Геєць, Я. Жаліло, 

Р. Лупак, А. Мазаракі, Т. Мельник, А. Сухоруков, А. Шевченко та ін. 

Ключові аспекти реалізації державної політики імпортозаміщення в 

контексті зміцнення економічної безпеки держави висвітлені у працях 

В. Апопія, В. Лагутіна, О. Рудковського, Є. Рудніченка, Л. Федулової, 

Л. Шинкарук та ін. 

Варто зауважити, що більшість науковців надає перевагу 

адміністративно-управлінським підходам, відповідно до яких політика 

імпортозаміщення передбачає проведення протекціоністських заходів та 

подолання від’ємного сальдо платіжного балансу. 

Водночас недостатньо дослідженими залишаються теоретико-

методичні засади тлумачення сутнісних характеристик поняття 

«імпортозаміщення» з позиції зниження імпортозалежності вітчизняної 

економіки та переходу на інноваційні способи господарювання. 

Актуалізуються також питання визначення взаємозв’язків та 

взаємозалежностей між політикою імпортозаміщення та системою 

забезпечення економічної безпеки держави. 

Імпортозаміщення як прерогатива державної політики в умовах, коли 

вітчизняні товаровиробники не здатні конкурувати з імпортерами за 

задоволення потреб внутрішніх споживачів, набувало особливого значення 

для багатьох країн світу у різні періоди часу. Використання інструментів 

регулювання внутрішнього ринку з метою наповнення продукцією власного 

виробництва, що передбачає зміну структури й обсягів виробництва та 

споживання, перерозподіл інвестиційних ресурсів, розширення доступу до 

внутрішнього ринку, освоєння принципово нових видів 

конкурентоспроможної продукції, є актуальними ще й сьогодні не лише для 

України, а й для багатьох трансформаційних економік світу. 

Переорієнтація на інноваційний устрій національної економіки, перехід 

на вищі технологічні уклади, посилення економічних позицій на міжнародній 
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арені, досягнення вищого рівня економічної безпеки є, без сумніву, 

результатами ефективної політики імпортозаміщення.  

У наукових джерелах поняття «імпортозаміщення» автори тлумачать 

по-різному, що можна пояснити історико-культурними та економічними 

етапами розвитку кожної держави. В економічних енциклопедичних 

словниках імпортозаміщення трактують як процес зменшення або 

припинення імпорту товарів внаслідок організації виробництва товарів-

замінників всередині країни [34; 41]. Варто зауважити, що поняттям 

«імпортозаміщення» оперували ще в часи командно-адміністративної 

системи господарювання, застосовуючи інструменти протекціонізму в 

рамках державної політики регулювання економіки. 

Ґрунтовний аналіз сучасних наукових підходів щодо тлумачення 

сутності поняття «імпортозаміщення» дозволив згрупувати їх у кілька блоків 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Наукові підходи до тлумачення сутності поняття 

«імпортозаміщення» [67, с. 200–203] 

Джерело: авторська розробка 
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Насамперед, досліджуване поняття розглядаємо за адміністративним 

підходом. Прихильники даного напряму під імпортозаміщенням розуміють 

інструмент або засіб державної підтримки нарощування внутрішнього 

виробництва щодо обмеження імпорту.  

Так, Я. Жаліло, Д. Покришка наголошують, що імпортозаміщення є 

засобом зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та 

інструментом посилення економічної безпеки в умовах відкритості 

внутрішнього ринку [39, с. 73]. Завдяки державній підтримці імпортозамінного 

виробництва забезпечується інноваційний розвиток національної економіки, 

зміцнюються позиції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку, 

зростає фінансова спроможність суб’єктів господарювання.  

Схожу точку зору відстоює В. Геєць, на думку якого, 

імпортозаміщення є засобом державної підтримки реального сектора 

економіки з метою подолання від’ємного сальдо платіжного балансу та 

збільшення експортних можливостей. Дослідник акцентує увагу на 

пріоритетності інноваційних видів виробництва з високою часткою доданої 

вартості [22]. В. Точилін під імпортозаміщенням розуміє сукупність заходів 

державного регулювання внутрішнього виробництва високотехнологічної 

продукції, що потребує ґрунтовної технологічної переробки [132, с. 193]. 

Погоджуємося з науковою позицією вітчизняних науковців, що 

імпортозаміщення є дієвим засобом державної політики, спрямованої на 

переорієнтацію національних товаровиробників на інноваційні методи 

господарювання та виробництво продукції з високою доданою вартістю. 

Заслуговує на увагу функціональний підхід, згідно з яким автори 

тлумачать поняття імпортозаміщення як сукупність заходів щодо створення 

умов для розвитку конкурентного середовища, диверсифікації економічних 

видів діяльності, а роль держави зводиться до регулятора економіко-правової 

сфери підприємництва з акцентом на верховенство права, імплементацію 

міжнародних стандартів, захист інтелектуальної форми власності [32,  

с. 56-64]. На перший план виходять функції державних інституцій щодо 
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забезпечення державних гарантій інноваційної діяльності, залучення 

внутрішніх інвестицій, створення прозорого конкурентного середовища, 

стимулюючого інвестиційного клімату, удосконалення інституціональної та 

фінансово-інвестиційної інфраструктури, розвиток міжфункціональної 

кооперації, проведення структурних реформ тощо. 

З огляду на превалюючі функції держави актуалізується питання 

реалізації державної політики імпортозаміщення. Низка науковців 

наполягають на тому, що запровадження такої політики є перехідним 

етапом у процесі реструктуризації національної економіки, переорієнтації 

на експортоорієнтовану модель розвитку, освоєння нових ринків збуту.  

Важливим є процес формування експортного потенціалу та поступова 

відмова від заходів протекціонізму, покращення структури імпорту з 

поступовим зниженням імпортозалежності, стулювання внутрішнього 

попиту та підвищення купівельної спроможності населення [116, с. 7]. 

Найбільш розповсюдженими у наукових джерелах зустрічаємо 

процесний та управлінський підходи. Стосовно процесного підходу, то 

чимало науковців наголошують на таких особливостях імпортозаміщення, як 

скорочення або припинення імпорту окремих товарів шляхом налагодження 

виробництва вітчизняних, які б відзначалися аналогічною якістю та 

споживчими властивостями, а за ціновими характеристиками не 

перевищували імпортні товари.  

Послідовниками такого підходу є І. Плющик, Р. Огородник, 

М. Якубовський та ін., на думку яких, окрім нарощування виробництва 

товарів-аналогів, потрібно організовувати виробництво нових видів 

продукції, які користуватимуться попитом у майбутньому та 

задовольнятимуть споживчі потреби населення [109; 175].  

Дещо подібне тлумачення подають Я. Еней, Т. Кисіль, на думку яких, 

імпортозаміщення – це економічний процес бажаного або небажаного 

витіснення товарів імпортного виробництва з вітчизняного ринку, або ж 

процес, що обмежує імпорт внаслідок нарощування виробництва і 
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споживання не менш якісних товарів вітчизняного походження [36; 62]. 

Водночас дослідники наголошують, що імпортозаміщення є небажаним у 

випадку, коли якісні імпортні товари починають замінюватися вітчизняними 

товарами нижчої якості і, навпаки, виправданим, коли ціновий чинник не є 

визначальним при виборі споживчих товарів на внутрішньому ринку. 

На імпортозаміщенні як процесі збільшення і виробництва, і 

споживання вітчизняних товарів при одночасному фізичному зменшенні 

споживання імпортних товарів наголошують О. Дальніченко, В. Ситай [136]. 

А. Зіннатулліна визначає імпортозаміщення як процес стимулювання 

внутрішньодержавного виробництва продукції, поточне споживання якої не 

досягає економічно обґрунтованого рівня [47, с. 21-30].  

Окрема категорія науковців наполягає на тому, що процес 

імпортозаміщення повинен відповідати усім управлінським властивостям або 

якостям – організації, плануванню, мотивації, контролю тощо. Такий підхід в 

наукових розвідках одержав назву управлінського. Так, Н. Сучкова наголошує 

на важливій ролі планування під час розробки та реалізації протекціоністської 

політики держави з метою насичення ринку товарами національного 

виробництва, покращення структури платіжного балансу, подальшого розвитку 

людського капіталу, нарощуванню промислово-інноваційного потенціалу [150, 

с. 23]. Інструментами державної політики імпортозаміщення з позиції 

удосконалення системи планування, створення і збільшення масштабів 

діяльності виробничо-торговельних кластерів, зорієнтованих на вітчизняне 

виробництво і збут промислової продукції кінцевого споживання, слугують 

засоби економічної інтеграції та партнерства [53]. 

Вважаємо за доцільне виокремити багатовекторний підхід до 

тлумачення сутності поняття «імпортозаміщення», згідно з яким 

імпортозаміщення є: 

– комплексом стимулів, що дають можливість забезпечити відносну 

ефективність різних видів господарської діяльності та підтримати внутрішнє 

виробництво вітчизняних товарів-аналогів, а відтак стимулювати їх експорт 

[182, с. 22]; 
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– напрямом суттєвого підвищення рівня економічної безпеки держави, 

що передбачає диверсифікацію засобів такого зміцнення безпекових позицій 

держави за допомогою модернізації та розвитку практично усіх галузей 

національної економіки, впровадженню інноваційних технологій, оновленню 

технологічного устаткування тощо [3]; 

– важливим фактором підвищення захисту національної економіки та 

засобом, здатним вивести економіку зі стагнації [176, с. 36] 

– інструментом забезпечення продовольчої безпеки та одним із шляхів 

підвищення конкурентоспроможності переробних галузей економіки  

[80, с. 29]; 

– стратегією економічного розвитку держави, що передбачає зростання 

внутрішньої промисловості з використанням тарифних та нетарифних 

обмежень [180]; 

– адміністративно-протекціоністським та економіко-ліберальним 

напрямами відновлення та становлення на території держави 

конкурентоспроможного виробництва, розвитку внутрішнього споживчого 

ринку, проведення необхідних структурних зрушень у співвідношенні 

споживання вітчизняної та іноземної продукції, формуванні позитивного 

торговельного балансу тощо [83, с. 67]. 

Деякі науковці тлумачать імпортозаміщення як певну умову розвитку 

справедливої конкуренції на внутрішньому ринку [32,]; як здатність 

налагодити виробництво конкурентоспроможних замінників імпортної 

продукції [10, 14]; як первинну форму економічної трансформації й основу 

для розуміння і сприйняття еволюційних змін та моделей економічних 

перетворень [9, с. 190-191]; як форму вибіркового протекціонізму, що може 

протистояти проблемі погіршення умов торгівлі, пов’язаній з особливостями 

міжнародного поділу праці, дискримінаційною торгівельною політикою 

розвинутих країн [187, с. 269]; як «найгірше вирішення проблеми торгового 

дефіциту країни» [172]; як передумову до самодостатнього відтворення та 

імміграції економічно активного населення [83, с. 72]. 
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Узагальнивши наведені вище визначення досліджуваного поняття 

зауважимо, що всі вони відповідають певним критеріям, та є мірилами, чи 

ознаками, взятими за основу класифікації. Відтак вважаємо, що з огляду на 

такі міркування, варто виокремити полікритеріальний підхід до тлумачення 

сутності поняття «імпортозаміщення». 

На нашу думку, поняття імпортозаміщення варто розглядати 

щонайменше з таких трьох позицій: по-перше, як перехідний етап 

прискореної модернізації вітчизняної економіки у контексті 

експортоорієнтованого розвитку; по-друге, як процес освоєння нових 

конкурентоспроможних видів продукції з акцентом на інтелектуально-

інноваційний прорив та перехід на вищі технологічні уклади (п’ятий та 

шостий); по-третє, як форма захисту національної економіки від 

деструктивного впливу зовнішніх чинників, зокрема трансферу 

технологічних криз з вибором вектора зміцнення економічної безпеки 

реального сектора економіки. Схематичне зображення авторської позиції 

зображено на рис. 1.3. 

 
 

Рис. 1.3. Різновид–и тлумачення поняття імпортозаміщення 

Джерело: авторська розробка 
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Таким чином, ґрунтовний аналіз етимології та наукового тлумачення 

сутності поняття «імпортозаміщення» дозволив виокремити кілька наукових 

підходів, зокрема адміністративний, функціональний, процесний, 

управлінський, багатовекторний та полікритеріальний. Безумовно, перелік 

запропонованих підходів не є вичерпним, адже актуальність провадження 

політики протекціонізму, використання найефективніших методів та 

інструментів її реалізації з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз 

розвитку національної економіки не втрачає своєї нагальності у ХХІ ст.  

На нашу думку, імпортозаміщення варто розглядати і як проміжний 

етап переходу від імпортозалежності до експортоорієнтованості національної 

економіки, і як комплекс заходів щодо розробки інноваційної продукції, 

здатної вивести економіку на вищі технологічні уклади, і як форму захисту 

національної економіки від прояву реальних і потенційних загроз та 

поступового зміцнення економічної безпеки держави. 

 

 

1.2. Методичні підходи до оцінювання імпортозалежності 

національної економіки 

 

В умовах глобального інформаційного перенасичення та стрімкого 

продукування новітніх знань загострюється питання вибору адекватних 

методів наукового дослідження. Наукою та практикою доведено, що 

інтенсивні методи організації діяльності будь-якого суб’єкта господарської 

діяльності потребують наукового обґрунтування проблеми, аналізу ситуації 

чи задач, особливо при прийнятті управлінських рішень. Методологія 

наукового дослідження як основа для проведення наукового пізнання 

поставленої проблеми, охоплює сукупність методів, принципів, засобів та 

форм її організації. Методичні підходи до оцінювання рівня 

імпортозалежності вітчизняної економіки ґрунтуються на засобах та 

прийомах теоретичного та експериментального дослідження, залежать не 
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лише від самого предмету, а й від рівня дослідження. Як і будь-яке наукове 

дослідження, вивчення особливостей оцінювання імпортозалежності 

національної економіки проводиться у певній логічній послідовності, що, 

безумовно, забезпечує обґрунтованість, поетапність та конкретність. 

Аналіз останніх досліджень засвідчує, що питання загальної 

методології наукових досліджень та методичних підходів до розв’язання 

поставлених завдань чи окреслених задач перебуває в полі зору багатьох 

зарубіжних та вітчизняних науковців. З-поміж представників економічної 

науки варто виділити наукові напрацювання В. Вітлінського, Д.Гордона, 

О. Кустовську, А. Лудченко, М. Сенюшкіну, В. Юринця та ін. Методичні 

підходи до оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки вивчали 

Т. Васильців, А. Голікова, Я. Жаліло, Н. Ковтун, Р. Лупак, А. Мазаракі, 

Т. Мельник, А. Сухоруков, Ю. Харізашвілі та ін. Водночас актуальними 

залишаються питання обґрунтування оптимальних методів вивчення 

досліджуваної проблематики, формування сукупності показників, на основі 

яких можна визначити інтегральний індекс імпортозаміщення, вивчення 

взаємозв’язків та взаємозалежностей між видами економічної безпеки, які 

найтісніше репрезентують стан імпортозалежності та імпортозаміщення в 

Україні. 

При проведенні наукових досліджень розглядаються конкретні методи 

організації процесу наукового пошуку, наукового дослідження, які можна 

групувати за певними ознаками. Оскільки питання (проблема) 

імпортозалежності характеризується багатоаспектністю, виникає потреба 

ретельного відбору тих методів дослідження, які будуть відповідати вимогам 

і задачам дослідження. Відповідно можуть використовуватися методи 

наукових досліджень, які торкаються проблеми вивчення теоретичних основ 

дослідження імпортозаміщення з позиції новітніх теорій міжнародної 

торгівлі, теорії безпекознавства тощо. До таких методів відносимо методи 

аналізу та синтезу, абстрагування, формалізації, аналогії, моделювання, 

синергетики, системного підходу. 
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Класифікувати методи дослідження можемо й за рівнями 

дослідження – теоретичним та емпіричним. Для теоретичного рівня 

дослідження використовують методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу, 

аналогії, абстрагування, ідеалізації. Для емпіричного рівня застосовують 

методи спостереження, експерименту, опису, синергетики, статистики та ін. 

Доволі поширеним є індексний метод, за допомогою якого можна визначити 

вплив визначальних чинників на кінцеві результати, відстежити тенденції та 

закономірності як в поточному періоді, так і в динаміці за досліджуваний 

проміжок часу. За допомогою індексного методу можна виявити відхилення 

за кількісними та якісними параметрами, важливо також дотримуватися 

точності та достовірності інформації, що використовується [135, с. 80]. 

Під методом розуміємо спосіб організації теоретичного й практичного 

пізнання реального світу, метод вказує на шлях дослідження чи пізнання, 

виступає конкретним інструментом для розв’язання фундаментального 

завдання науки – відкриття об’єктивних законів. На думку В. Юринця, 

метод – це підхід, засіб або прийом теоретичного або практичного втілення 

явища чи процесу; сукупність методів, необхідних для проведення 

результативного дослідження, становить методику дослідження, яка включає 

три структурних елементи: теоретико-методологічну, історико-теоретичну та 

практичну частини. Методика дослідження повинна відповідати конкретним 

завданням та відображати специфіку досліджуваних об’єктів, явищ і 

процесів. Методи дослідження можемо класифікувати за характером 

пізнавальної діяльності та способом організації дослідження [174, с. 15-17]. 

Варто зауважити, що методологія наукових досліджень повинна 

ґрунтуватися на певних принципах, зокрема: єдності теорії і практики; 

системності, коли досліджуваний об’єкт розглядається як єдине ціле, а кожне 

явище оцінюється у взаємозв’язку з іншими; розвитку, що передбачає 

формування наукових знань з відображенням суперечностей, якісних та 

кількісних змін об’єкта дослідження; об’єктивності, що вимагає врахування 

всіх факторів, які характеризують досліджувані процеси; декомпозиції, тобто 
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виокремленні деяких складових з цілого; абстрагування, що передбачає 

зосередження уваги на головних та упущенні другорядних властивостей 

досліджуваного об’єкта [174, с. 14]. 

Наукові методи класифікують за способами організації наукового 

дослідження. Виділяють методи кількісного та якісного оброблення даних, 

які дозволяють у формалізованому та числовому виді відобразити стан та 

динаміку досліджуваних явищ і процесів. Застосування комплексних методів 

дає можливість охарактеризувати структурно-функціональні зв’язки в межах 

об’єкта дослідження. 

Деякі наукові дослідження потребують застосування формалізованих 

математичних методів, зокрема моделювання з використанням 

макроекономічних моделей, ігрові моделі, метод головних компонент тощо. 

Ґрунтовному дослідженню будь-яких процесів чи явищ передує 

процедура формування системи або множини індикаторів. Набір 

індикаторів – це взаємопов’язана система показників, кожен з яких 

характеризує певний аспект економічної сфери [4, с. 34]. При формуванні 

системи показників важливо враховувати кількісний та якісний їх формат, 

галузеві, чи регіональні особливості певних процесів, аби найбільш 

ґрунтовно й всебічно відобразити стан об’єкта дослідження. Ключову роль 

відіграє достовірність джерел інформації та системний підхід до збору, 

обробки та систематизації вхідних даних. 

З-поміж найбільш застосовуваних методик у теорії і практиці 

безпоказнавства варто виокремити методологію інтегрального оцінювання. 

На думку Ю. Харазішвілі, ця методологія передбачає застосування 

інноваційного складу показників; використання нелінійної (мультиплікативної) 

форми інтегрального індексу; одночасне нормування й інтегральна оцінка 

індикаторів і порогових значень; формалізоване обґрунтування вагових 

коефіцієнтів та ін. [164, с. 104]. Окрім цього застосування методології 

інтегрального оцінювання дозволить оцінити не лише рівень економічної 

безпеки (чи якогось її підвиду), а й стати підґрунтям для прийняття 
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управлінських рішень, розробки стратегії зміцнення національної безпеки, 

реалізації державної політики тощо. 

Одним з невід’ємних етапів методології наукового дослідження (в т.ч. 

інтегрального оцінювання) є визначення вектора спрямованості або 

направленості впливу показників, що увійшли до вибірки. З цією метою усі 

показники розділяють на показники-стимулятори та показники-

дестимулятори. До показників-стимуляторів відносять ті показники, які 

здійснюють позитивний (стимулюючий) вплив на результуючу величину, 

наприклад, на рівень економічної безпеки; до показників-дестимуляторів 

зараховують ті, які чинять негативний (деструктивний) вплив, тобто 

сприяють зниженню рівня економічної безпеки. 

Варто зауважити, що наступним важливим етапом виступає етап 

нормалізації відібраних показників, тобто приведення їх до співвимірної 

величина в діапазоні від 0 до 1. Щодо методів нормалізації, то їх в науковій 

літературі є чимало, причому показники-стимулятори та показники-

дестимулятори нормалізують по-різному. Найчастіше використовують такі 

два методи: 

1) за максимальним значенням для показників-стимуляторів та 

мінімальним для показників-дестимуляторів: 
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2) за різницями між максимальним та мінімальним значенням: 
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де 
i

z нормовані статистичні значення індикаторів i
x ; min,i

x
та max,i

x
 – 

найменші та найбільші значення відповідно. 
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Загалом мультиплікативна форма інтегрального індексу передбачає 

визначення динамічного ряду інтегрального індексу та розрахунок вагових 

коефіцієнтів та порогових значень. Порогові значення визначають як 

граничні величини, або своєрідні критерії, недотримання чи відхилення від 

яких сигналізує про настання небажаних (руйнівних) тенденцій. Надзвичайно 

важливо, щоб вибрані для інтегрального оцінювання індикатори балансували 

на рівні порогових значень або прямували у напрямі їх досягнення. Така 

реальна ситуація забезпечить перебування інтегрального індексу у зоні 

безпеки. Разом з тим, вагоме значення відіграють методи визначення 

порогових значень, тоді як самі порогові значення можуть змінюватися 

залежно від конкретної ситуації. 

Заслуговує на увагу наукова позиція М. Абрамової, на думку якої, 

характер важливості впливу змін складових елементів на стан економічної 

безпеки можна відстежити за допомогою зіставлення результатів розрахунку 

таких коефіцієнтів, як стійкість зв’язку, коефіцієнт кореляції, а сталість 

щорічних змін – коефіцієнта варіації [1, с. 48-49]. 

Коефіцієнт стійкості (Kn) визначає величину зв’язку та характер впливу 

(прямий / обернений) змін  на . Зв'язок вважається стійким, якщо одержаний 

результат перевищує 0,7, а сам коефіцієнт розраховується за формулою: 
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де bn – параметри рівнянь окремих факторних ознак; dY – розмір 

відхилень коефіцієнтів порівняння емпіричних значень результативної 

ознаки; dXn – розмір відхилень коефіцієнтів порівняння емпіричних значень 

факторних ознак. 

Коефіцієнт кореляції (ryx) використовують для визначення величини 

впливу змін складових елементів (Xn) економічної безпеки на її стан (Y). 

Вважають, що вплив є суттєвим, якщо величина коефіцієнта кореляції 

перевищує 70 %. 
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від середнього значення Xn; (yi – my) величина поточного відхилення y від 

середнього значення Y. 

Коефіцієнт варіації (kVn) розраховують для визначення стабільності у 

змінах складових економічної безпеки від їх середньої величини за 

формулою: 
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де σn – величина дисперсії вибірки; nX – середня арифметична зважена 

сукупності; n – кількісний показник спостережень. 

 

Окресливши загальновідомі методики оцінювання економічної безпеки 

на макро- чи мезорівнях, спробуємо їх систематизувати та визначити спектр 

тих методичних підходів, за допомогою яких нам вдасться оцінити рівень 

імпортозалежності вітчизняної економіки. 

Відомі дослідники досліджуваної проблематики В. Лагутін, 

А. Мазаракі, Т. Мельник зазначають, що оцінювання імпортозалежності має 

бути багатоваріантним, а за допомогою методичних прийомів ситуаційного 

аналізу можна побудувати модель концептуальних заходів на різних рівнях 

управлінської вертикалі. Важливим у цьому процесі є розробка сценаріїв 

вибору ефективних організаційно-економічних сценаріїв функціонування 

внутрішнього ринку, зниження недобросовісної конкуренції, недопущення 

монополізму, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів 

тощо [19; 49; 146]. 

До статистичних методів аналізу імпортозалежності схиляються 

Г. Голубова, Н. Ковтун, В. Михайлов, на думку яких, такі методи позбавлені 
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неточностей та суб’єктивних критеріїв, а відтак дають можливість з високою 

вірогідністю визначити тенденції та кон’юнктуру внутрішнього та 

зовнішнього ринків [23; 63; 95]. Безумовно, загальнодоступні статистичні 

джерела інформації доволі детально відображають стан зовнішньоекономічної 

діяльності, обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами, динаміку 

товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі України тощо. Однак з 

позиції безпекових критеріїв, ймовірної ідентифікації потенційних і реальних 

загроз відстежити статистичну інформацію досить важко. Вважаємо, що 

статистичні методи при оцінюванні імпортної залежності є базовими, але не 

вичерпними крізь призму неповної інформаційної бази. 

Прихильники математичних методів моделювання Я. Жаліло, 

О. Собкевич, А. Сухоруков переконані, що математичне моделювання є 

ключовим при оцінюванні рівня імпортозалежності національної економіки і 

з його допомогою можна не лише оцінити реальний стан, а й спрогнозувати 

розвиток подій у майбутньому [38; 116; 149]. Поділяємо таку наукову 

позицію, оскільки точність математичних розрахунків у поєднанні з коректно 

сформованою вибіркою показників дозволяють отримати адекватні моделі 

імпортозалежності, на підставі яких можна спроектувати ефективну систему 

підтримки та прийняття управлінських рішень. Такі методи доволі часто 

використовують при реалізації державної політики імпортозаміщення. 

Колектив авторів [161] для визначення характерних ознак та 

тенденційних рис імпортозалежності пропонує використовувати методи 

ситуаційного моделювання, за допомогою яких можна коректно пояснити 

нелінійні залежності, розв’язати проблему різної розмірності та ін. На нашу 

думку, ситуаційне моделювання можна розглядати як один із способів 

формалізації процесу поступового зниження імпортної залежності 

національної економіки та переходу до експортоорієнтованого типу 

господарювання. Завдяки цим методам можна визначити оптимальне 

співвідношення між виробництвом та споживанням продукції, забезпеченням 

належного контролю якості продукції, дотриманням міжнародних стандартів. 
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Методи аналізу та обробки сценаріїв рекомендують брати на озброєння 

С. Давиденко та К. Пугачевська [25; 123]. Автори зазначають, що 

використання цих методів дає можливість встановити критичні точки 

надмірної відкритості національної економіки щодо імпорту товарів та 

розробити сценарії розвитку внутрішнього виробництва з ймовірним 

стимулюванням політики імпортозаміщення. 

На важливості експертних методів наполягають І. Вдовиченко, 

М. Кизим, Л. Созанський та вважають, що саме ці методи забезпечують вищу 

об’єктивність оцінювання імпортної залежності порівняно з деякими 

відносними показниками, розрахованими на основі узагальненої 

статистичної інформації [15; 139; 99]. 

Автори колективної монографії [99] зазначають, що експертні методи є 

превалюючими у тому випадку, коли досить складно сформувати якісну 

вибірку для оцінювання ступеня проникнення імпорту на внутрішній ринок, 

зокрема при дослідженні регіональних та локальних ринків. Погоджуємося з 

такою позицією, адже роль саме таких методів посилюється за умови 

дефіциту статистичної інформації, або її недостовірності. Ще один випадок, 

коли експертні методи є актуальними – це вивчення та оцінювання 

досліджуваного об’єкта за новітніми (нововведеними) параметрами, коли 

дослідник пропонує ввести новий показник чи критерій, а офіційних даних 

немає, або вони є в обмеженому доступі чи вигляді. 

З огляду на полікритеріальність поняття імпортозалежність та 

регіональні відмінності у наповненості внутрішнього ринку імпортними 

товарами вважаємо, що експертні методи будуть виправдані за умови 

врахування споживчих настроїв та купівельної спроможності населення, 

здатності внутрішніх виробників задовольнити наявний споживчий попит 

тощо. 

Науково обґрунтованими, на нашу думку, є методичні підходи до 

оцінювання імпортозалежності з позиції підвидів (складових) економічної 

безпеки, які найтісніше корелюють з досліджуваною проблематикою. Мова 
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йде про такі види безпеки, як зовнішньоекономічна, науково-технологічна, 

виробнича та продовольча. Так, більшість науковців висловлюють думку, що 

при дослідженні стану імпортозалежності національної економіки вибір 

показників повинен відображати тенденції та стан зовнішньоекономічної 

безпеки [6, с. 18; 164]. Залежність від умов техноглобалізму та його вплив на 

стан науково-технічного потенціалу, а загалом і на науково-технологічну 

безпеку держави досліджувала І. Бабець. До множини індикаторів автор 

зараховує показники, які визначають технологічну залежність держави  

[6, с. 14-15]. Частково у розрізі виробничої безпеки презентують показники 

імпортозалежності Т. Васильків, Д. Венцковський та Р. Лупак. Це, зокрема, 

такі показники, як частка товарів, виготовлених на території України, у 

структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств та частка 

продажу товарів вітчизняного виробництва у структурі оптового 

товарообороту підприємств оптової торгівлі, рівень покриття імпортом 

потреб внутрішнього ринку, частка національних виробників на 

внутрішньому ринку, частка внутрішнього ринку в реалізації національних 

виробників [82, с. 15; 16, с. 34-37]. Певний взаємозв’язок між 

імпортозалежністю та продовольчою безпекою відстежуємо у наукових 

працях [50; 153]. З-поміж показників економічної безпеки О. Ілларіонов 

виокремлює «імпорт у % до ВВП, в т.ч. продовольство у % до споживання 

продовольства» [50]. Теза Р. Тринька про те, що «продовольча безпека може 

бути реалізована за умов, що не менше як 70 % потреб харчових продуктів 

буде забезпечено головним чином за рахунок власного виробництва» 

підтверджує наше припущення щодо взаємозв'язку між імпортозалежністю 

та продовольчою безпекою [153, с. 145]. 

Проаналізувавши науково-методичні підходи до оцінювання 

імпортозалежності національної економіки, наголосимо на важливості та 

об’єктивності методології інтегрального оцінювання. З урахуванням 

сукупності наукових методів, за допомогою яких ми можемо оцінити стан та 

динаміку імпортозалежності, сформуємо множину показників. Критеріями 
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відбору слугуватимуть принципи системності, комплексності, однозначності, 

адекватності, безперервності та об’єктивності. Узагальнена система 

показників для оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки 

наведена у таблиці додатку А. 

Для авторського розрахунку рівня імпортозалежності вітчизняної 

економіки ми відібрали сім показників, які будуть використані у методології 

інтегрального оцінювання: 

1) темпи зростання імпорту товарів, % до попереднього року; 

2) коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів, %; 

3) індекс промислової продукції, % до попереднього року; 

4) частка імпорту у загальному споживанні, %; 

5) частка імпорту у загальному споживанні продукції переробної 

промисловості, %; 

6) частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які 

вироблені на території України, %; 

7) частка імпорту у роздрібному товарообороті України, %. 

Наступним кроком у вибраній методології є визначення вектору 

направленості показників, їх розмежування на показники-стимулятори і 

показники-дестимулятори. З метою приведення вибраних показників до 

співвимірного вигляду проводять процедуру нормування, відтак відбувається 

визначення вагових коефіцієнтів та порогових значень для кожного 

індикатора. Оскільки розрахунок інтегрального індексу імпортозалежності 

економіки проведемо з урахуванням чотирьох складових економічної 

безпеки держави, необхідно зробити розрахунок динамічного ряду 

інтегрального індексу за мультиплікативною формою (згорткою першого та 

другого рівнів). На завершальному етапі за допомогою t-критерію визначимо 

граничні значення (нижнє граничне, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, 

верхнє граничне) та проекцію можливих зон (приміром, збитків, небезпеки, 

загроз, безпеки). Апробація вищезгаданої методології дозволить 

діагностувати реальний стан імпортозалежності національної економіки та 
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сфокусувати увагу науковців і практиків на реалізації державної політики 

імпортозаміщення [65, с. 8]. 

Отже, використання методів наукового дослідження є невід’ємним 

базисом для ґрунтовного та всебічного аналізу досліджуваних явищ і 

процесів. Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання імпортозалежності 

вітчизняної економіки з урахуванням архітектоніки організації наукового 

дослідження. Аргументовано, що сучасні наукові дослідження в сфері 

міжнародної торгівлі та політики імпортозаміщення зокрема опираються на 

низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Акцентовано 

увагу на етапах проведення методології інтегрального оцінювання, 

запропоновано множину показників для розрахунку рівня імпортозалежності 

національної економіки. 

 

 

1.3. Механізми зниження імпортозалежності вітчизняної економіки 

у системі забезпечення економічної безпеки 

 

Поняття «механізм» є предметом досліджень науковців багатьох 

галузей наук. В академічному тлумачному словнику знаходимо такі 

визначення: 1) пристрій, що передає або перетворює рух; 2) внутрішня 

будова, система чого-небудь; 3) сукупність станів і процесів, з яких 

складається певне фізичне, хімічне та ін. явище [2]. Вірогідно, даний термін 

початково з’явився у технічних науках, відтак активно використовується в 

природничих, суспільних, гуманітарних та ін. галузях знань. 

В економічній літературі знаходимо такі тлумачення поняття 

«механізм»: 

 сукупність організаційних структур, конкретних форм і методів 

управління, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються діючі у 

конкретних умовах економічні закони [137]; 

 система, що визначає послідовність здійснення певних процесів або 

порядок виконання відповідних робіт [61, с. 67]; 
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 систему (сукупність) заходів, чинників, які функціонують у 

взаємозв`язку з метою підвищення ефективності, задоволення потреб 

суспільства, збільшення грошових потоків до бюджету тощо [85, с. 148]; 

 система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду 

діяльності; внутрішній пристрій машини, устаткування тощо − система 

певних ланок, елементів, що приводить їх у дію [29, с. 355]. 

У сучасній економічній теорії цей термін найчастіше поєднується із 

такими поняттями, як «управління», тому з позиції економічної науки механізм 

може бути господарським, управлінським, економічним, соціально-культурним, 

фінансовим тощо. Наприклад, механізм управління фінансами передбачає 

застосування різноманітних методів (планування і прогнозування, інвестування, 

кредитування тощо., а також використання відповідних важелів (прибуток, 

дохід, санкції, ціни та інші), інформаційне забезпечення тощо [42, с. 167].  

З урахуванням багатогранності досліджуваного поняття, під 

механізмом розуміємо сукупність управлінських заходів, або рішень 

(підходів, напрямів, способів) в рамках визначеної стратегії, політики, чи 

програми. У контексті авторського дослідження спробуємо обґрунтувати 

механізми зниження імпортозалежності вітчизняної економіки у системі 

забезпечення економічної безпеки.  

Поняття «механізм» є об’єктом наукових досліджень з позиції теорії 

безпекознавства. Як вважають автори [128], особливістю механізму 

гарантування економічної безпеки є те, що він: 

 по-перше, може розширювати арсенал застосовуваних інструментів 

відповідно до уточнених або змінених цілей та задач, прийнятої стратегії та 

тактики гарантування економічної безпеки; 

 по-друге, має адаптивний характер, тобто здатний адекватно 

відображати зміни, викликані зміною стратегічних орієнтирів, національних 

пріоритетів, здійснюваної макроекономічної політики тощо. 

В умовах посилення дестимулюючих чинників та карантинних 

обмежень особлива роль відводиться механізму (ам) зміцнення економічної 



54 

безпеки як на макро, так і на мікрорівнях. У наукових джерелах багато уваги 

приділено механізмам реалізації державних та/або регіональних програм, 

державної чи регіональної політики. Так, розкриттю сутності та 

особливостей регіональної структурної політики присвячена праця [93], в 

якій автори наголошують на те, що в основі такої політики має бути стратегія 

економічного зростання, яка ґрунтується на конкурентних перевагах регіону 

та спрямована на розвиток тих галузей, які забезпечують економічне 

зростання. Максимальну ефективність такої політики можна досягти завдяки 

залученню бізнесових структур до реалізації регіональної стратегії, розвитку 

державно-приватного підприємництва, державній підтримці інноваційно 

активних підприємств. 

Колектив дослідників регіональної політики [129] під механізмом 

реалізації регіональної структурної політики розуміє сукупність методів і 

засобів впливу на економічні процеси задля реформування галузей та 

окремих виробництв на інноваційній основі, що забезпечить модернізацію 

конкурентоспроможної економічної системи регіону. 

Безперечно, використання ефективного інструментарію у формі 

механізму(ів), на наш погляд, видається вдалим знаряддям в руках держави 

чи місцевих органів влади реалізовувати вкрай необхідні проекти чи 

виконувати задекларовані завдання. 

Про механізм реалізації регіональної структурної політики як систему 

взаємодії суб’єктів відносин через економічні, законодавчі, фінансові, 

наукові, владні та інші інститути, що впливають на реформування 

господарської системи за допомогою різних інструментів, забезпечують 

формування високо конкурентної та інноваційної економіки регіону, 

наголошує Н.М. Попадинець [112, с. 54]. Автор рекомендує використовувати 

гнучкі інструменти, які можуть змінюватися залежно від реальної ситуації. 

Найважливішими серед них є: 

 законодавчі – правові заходи, що регламентують нормативно-правові 

відносини органів влади та бізнесу; 
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 інституційні – охоплюють методи і форми реорганізації відносин 

власності, управління державною власністю, взаємодії з приватним сектором;  

 бюджетні – включають алгоритми формування і використання 

державних фінансових ресурсів, механізми їх перерозподілу; 

 податкові – визначають оптимальний режим оподаткування 

господарської діяльності; 

 інноваційні – передбачають програми (проекти) впровадження 

науково-технічних досягнень у розвиток виробничо-господарської системи, 

що забезпечує конкурентоспроможність економіки;  

 інвестиційні – заходи підтримки інвестиційної активності суб’єктів 

господарювання, активізації внутрішніх інвестицій. 

Названі інструменти є пріоритетними в контексті реалізації стратегії 

розвитку окремої галузі, чи регіону, модернізації вітчизняної економіки на 

інноваційних засадах, формуванні заходів стимулювання вітчизняного 

виробництва, що, безумовно, позитивно впливатиме на рівень економічної 

безпеки регіону чи держави. 

Доволі подібне тлумачення механізму реалізації регіональної 

структурної політики наводить П.Д. Дудкін, на думку якого, цей 

інструментарій включає в себе цілі, завдання, стратегії реформування, 

програми та заходи, реалізовані системою інструментів, або систему 

взаємодії суб’єктів управління регіональних органів влади та бізнес-

середовища [30]. 

Автори колективної монографії [92, с. 19] здійснили класифікацію 

інструментів державної регіональної політики в розрізі напрямів 

управлінського впливу та заходів регіональної політики. З урахуванням 

комплексного підходу, виокремлюють такі групи інструментів: 

 міжбюджетного вирівнювання; 

 державної фінансової підтримки; 

 стратегічного та просторового планування; 

 секторальної бюджетної підтримки; 
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 цільові інструменти; 

 проектного менеджменту. 

Водночас науковці наголошують, що досі на законодавчому рівні не 

визначено чіткого механізму взаємодії управлінських структур на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. Натомість пропонують 

синхронізувати систему управління регіональним та національним розвитком 

на засадах пріоритетності створення на регіональному рівні інституцій, що 

координуватимуть співпрацю регіональної влади й територіальних громад, а 

також сприятимуть горизонтальній взаємодії та координації діяльності між 

органами місцевого самоврядування [92, с. 4]. 

Вважаємо, що ключовими чинниками позитивних макроекономічних 

зрушень, утвердження принципів сталого розвитку, реалізації інноваційної 

моделі взаємодії між усіма суб’єктами національної економіки є 

забезпечення ефективного державного регулювання економіки, зміцнення 

економічної безпеки та позицій держави на міжнародній арені. Роль держави 

проявляється у цілеспрямованому впливові на економічні процесі відповідно 

до цілей, завдань та захисту національних інтересів. Переконані, що для 

послаблення темпів імпортозалежності, розвитку внутрішнього виробництва, 

зокрема на засадах імпортозаміщення, формування інноваційної моделі 

розвитку потрібні ефективні механізми державного управління. 

Систематизовані підходи до тлумачення сутності поняття «механізм 

державного управління» вітчизняними науковцями наведено у таблиці 

додатку Б. 

Безперечно реалізація конкретних заходів неможлива без використання 

відповідного інструментарію. Класичний інструментарій фінансового 

механізму передбачає використання прямих та непрямих методів. До прямих 

методів відносимо:  

 державні, регіональні та галузеві програми (угоди, контракти, 

замовлення) щодо випуску імпортозамінної продукції; 

 науково-технічне співробітництво; 
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 державно-приватне технологічне партнерство; 

 діяльність спеціалізованих фінансово-кредитних установ; 

 процедури стандартизації та сертифікації; 

 інвестиційні та інноваційні проекти та ін. 

З-поміж непрямих методів виокремити пільгове кредитування, 

податкові та митні стимули, страхування ризиків тощо. 

Особливе місце відводиться фінансово-економічним важелям, за 

допомогою яких можна гнучко регулювати проведення фінансово-

економічних операцій. У господарських процесах часто вдаються до 

використання таких важелів, як податкові та митні ставки, митні режими, 

імпортні квоти, фіксовані ціни, норми амортизації, термін кредиту, 

пролонгація кредиту, векселі, облігації та ін. 

Сьогодні набувають актуальності питання ефективного регулювання 

ринкового середовища, яке передбачає протидію споживчому імпорту та 

насичення внутрішнього ринку товарами місцевого виробництва, послідовну 

диверсифікацію виробництва з експортоорієнтованого сектору на 

регіональний та локальні ринки. Завдання державної політики 

імпортозаміщення спрямовані на підвищення інноваційності й 

технологічності вітчизняної економіки, модернізацію існуючого 

виробництва, скорочення технологічного відставання від країн Центрально-

Східної Європи. Поряд з цим важливим є системне поєднання науки з 

виробництвом, швидка комерціалізація результатів наукової діяльності, 

зростання наукоємності та конкурентоспроможності економіки. 

Хоч в Україні номінально існують майже всі інститути інноваційного 

розвитку (венчурні фонди, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, 

технологічні та наукові парки, технологічні кластери, тощо), проте їх 

діяльність не відповідає сучасним вимогам, перехід до інноваційної 

економіки іде вкрай повільно. 

Реалізація політики імпортозаміщення реалізується через механізм, 

який містить взаємопов’язані та взаємодоповнюючі підсистеми, об’єднані 

єдиною метою та пріоритетами (рис. В.1 додатку В).  
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Ефективність запропонованого механізму залежатиме від досягнення 

адекватно сформульованих цілей та дотримання визначених пріоритетів. 

Найважливішими цілями політики зниження імпортозалежності вітчизняної 

економіки, на нашу думку, є: 

 раціоналізація структури вітчизняного виробництва, що відповідатиме 

збалансованому завантаженню виробничих потужностей; 

 підвищення якості вітчизняних продуктів та забезпечення контролю 

відповідно до міжнародних стандартів; 

 посилення науково-технологічної співпраці бізнес-центрів із 

виробничими об’єднаннями та новітніми науковими центрами; 

 оптимізація структури виробничої собівартості вітчизняної продукції; 

 удосконалення технологічного ланцюга виробництва сировини та її 

переробки у продукти використання (харчування) високого ступеня 

готовності; 

 збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю та 

конкурентоспроможністю; 

 запровадження новітніх досягнень та науково-технологічних розробок 

у створення наукомісткої високотехнологічної продукції. 

Використовуючи окремі елементи комбінаторики, спробуємо графічно 

представити комплекс заходів зниження імпортозалежності вітчизняної 

економіки у розрізі правових, інформаційно-аналітичних, фінансово-

економічних, організаційно-управлінських механізмів. 

Зауважимо, що кожен механізм передає чітку послідовність дій 

виконавців (управлінців, менеджменту) з урахуванням особливостей кожного 

етапу. Оскільки період переходу вітчизняної економіки від стану проведення 

ефективної політики імпортозаміщення до експортоорієнтованого  

розвитку охоплює щонайменше три взаємопов’язані логічні етапи з 

обумовленим (визначеним) часовим лагом, систему заходів з мінімізації 

імпортозалежності національної економіки доцільно розробити для кожного 

етапу окремо. 
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З цією метою на рис. 1.4 представлено загальну комбінаторну схему 

сукупності заходів, які потрібно розробити на кожному етапі.  

 

Рис. 1.4. Загальна комбінаторна схема заходів (механізмів) зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки 

Джерело: складено автором 

 

Безумовно, до реалізації прийнятих заходів слід долучити усіх 

учасників економічних та виробничо-господарських відносин, зокрема, 

державу – як законодавця та виконавця прийнятих рішень,  

суб’єктів бізнесу – як новаторів інвестиційно-інноваційних проектів, 

населення – як потенційних внутрішніх інвесторів та широку громадську 

аудиторію – як зовнішніх оцінювачів та незалежних експертів 

здійснюваної політики. 
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Дія механізмів зниження імпортозалежності вітчизняної економіки 

виявляється через розробку та реалізацію конкретних заходів.  

Загалом сукупність заходів послаблення імпортної залежності 

національної економіки охоплює системоутворюючі взаємозв’язки, 

синергетичний ефект між якими забезпечить швидше досягнення 

позитивних результатів. 

Зупинимося на сутнісних характеристиках та особливостях 

функціонування кожного з механізмів. Так, правові механізми забезпечують 

формування ефективної нормативно-правової бази щодо здійснення політики 

імпортозаміщення, а також щодо особливостей функціонування митних 

режимів, оподаткування тощо. Комплекс заходів такого типу покликаний 

створити нормативні рамки взаємодії вітчизняних товаровиробників з 

іноземними партнерами, господарюючих суб’єктів з податковими органами, 

фінансово-кредитними установами.  

Система заходів правового характеру спрямована на розробку та 

прийняття важливих і вельми необхідних нормативно-правових документів, 

які б, насамперед, визначали правові підстави для цілої низки економічних 

процесів, зокрема: 

 «ускладненого» надходження продукції іноземного походження на 

територію України (запровадити політику обмеженого лібералізму);  

 активізації політики імпортозаміщення у розрізі тих галузей 

вітчизняної економіки, продукція яких не відносяться до товарів критичного 

імпорту;  

 налагодження серійного випуску імпортозамінної продукції, яка б за 

своїми техніко-економічними параметрами не поступалася імпортним 

аналогам; 

 прийняття Стратегії економічного розвитку на найближче десятиліття з 

акцентом на пріоритетний розвиток ключових сегментів національної 

економіки та інтеграцію вітчизняних виробничих потужностей у міжнародні 

ланцюги доданої вартості. 
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Безумовно, для зміцнення економічної безпеки держави потрібно 

вдосконалювати систему аналітично-інформаційного забезпечення, 

контролю, оцінювання та прогнозування. З метою прийняття дієвих 

управлінських рішень необхідна комплексна інформація про стан ринку, 

зовнішньо-економічні відносини, партнерські взаємини, рівень загроз та 

небезпек тощо. 

На думку В. Шведун, О.І гнатьєва, для отримання такої інформації 

потрібен спеціальний інструментарій: методи, моделі, методики, алгоритми, 

законодавчо-нормативні документи. Створення інформаційно-аналітичної 

системи передбачає виконання таких завдань: 

 інформування та моніторинг; 

 аналіз та прогнозування; 

 планування та підготовка рішень; 

 контроль за виконанням рішень та заходів [169, с. 417]. 

Комплекс інформаційно-аналітичних заходів забезпечує процеси 

передачі даних між державними та бізнесовими структурами з метою 

забезпечення максимальної прозорості, достовірності та повноти інформації. 

Безумовно інформаційні потоки в умовах надмірної лібералізації зовнішньо-

економічної діяльності та гібридної агресії підлягають постійному 

моніторингу. Спеціально впорядкована система спостережень за 

потенційними та реальними загрозами економічній безпеці держави, 

особливо щодо захисту внутрішнього ринку від впливу деструктивних 

чинників, джерел їх виникнення та форм прояву, виконує основні функції 

інформаційно-аналітичного захисту усіх учасників економічних та 

виробничо-господарських процесів. 

З метою уникнення реалізації загроз та попередження можливих 

кризових ситуацій доцільно проводити кризовий моніторинг, або моніторинг 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Особливістю такого моніторингу є 

робота щодо відстеження та прогнозування різного роду кризових явищ, а 

відтак застосування методів антикризового управління. Разом з тим, 
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діагностика загроз у зовнішньо-торговельних відносинах, внутрішньому 

виробництві, реалізації тактичних завдань проводиться з метою своєчасного 

вжиття адекватних заходів. Результати моніторингу можна використовувати 

для подальшої оцінки імпортозалежності вітчизняної економіки.  

Аналітична складова такого комплексу заходів передбачає 

деталізований аналіз імпортозалежності вітчизняної економіки, розрахунок 

цілої низки показників, оцінку поточного стану вітчизняного внутрішнього 

ринку, обґрунтування економічної інтерпретації одержаних результатів.  

Узагальнення зарубіжного досвіду в контексті забезпечення 

оперативного, інтелектуального аналізу обстановки та відпрацювання 

адекватних рішень щодо управління складними ситуаціями здійснили 

вітчизняні науковці [154, с. 287-295]. Сама ідея створення і функціонування 

аналітичних (ситуаційних) центрів передбачає узагальнення в одній 

організаційно-функціональній структурі сукупності інформаційних, 

технічних, адміністративно-управлінських, програмних і телекомунікаційних 

ресурсів для прийняття управлінських рішень. 

Застереження щодо недосконалості інформаційних систем та 

технологій висловлює Д. Жерліцин, на думку якого, в сучасних умовах 

необхідно активніше використовувати автоматизовані комп’ютерні системи 

та відвідні інформаційні інструменти для збору та статистичного аналізу 

даних [40, с. 48]. Цілковито погоджуємося з автором, оскільки процеси 

цифровізації не лише економічних, а й суспільних відносин є на порядку 

денному сучасних світогосподарських процесів. 

Заходи фінансово-економічного характеру, на нашу думку, спрямовані 

насамперед на:  

 удосконалення системи адміністративних, амортизаційних, митних та 

інших регуляторів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

 залучення необхідних фінансових ресурсів для проведення ефективної 

політики імпортозаміщення з подальшим розвитком імпортозамінних 

виробництв;  
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 розвиток державно-приватного технологічного партнерства, системи 

фандрайзингу, реалізацію цільових державних та регіональних програм; 

 диверсифікацію джерел інвестиційних ресурсів, залучення заощаджень 

домогосподарств в сучасні інноваційні процеси; 

 фінансування комплексу профілактичних заходів з недопущення 

реалізації загроз економічній безпеці держави внаслідок відкритості 

національної економіки та неефективних механізмів захисту національних 

товаровиробників. 

На «фінансове забезпечення реалізації цільових програм і проектів за 

принципами поєднання цільових коштів державного та регіонального 

бюджетів із приватним фінансуванням через венчурний капітал, позикові 

кошти, українські та закордонні гранти» наголошує Н. Терьошкіна [152, 

с. 16]. Особливо важливо використовувати бюджетні субсидії для 

стимулювання високотехнологічних виробництв, податкові пільги – для 

модернізації виробничих потужностей інноваційно активних підприємств, 

підтримувати конкурентоспроможні галузі несировинного профілю, 

розвивавати науково-технологічні парки, бізнес-інкубатори, мережі 

трансферу технологій, високотехнологічні кластери тощо. 

Загалом питання фінансового забезпечення є одним із найголовніших, 

адже без належної фінансової підтримки вітчизняної промисловості та 

аграрного сектора неможливо реалізувати задекларовані цілі та зміцнити 

національну економічну безпеку загалом. Без достатніх фінансових ресурсів 

важко забезпечити проведення ефективних дій щодо моніторингу 

потенційних джерел виникнення загроз, їх активізацію чи недопущення 

реалізації. Вирішальну роль у цьому процесі повинна взяти на себе держава, 

виступаючи, з одного боку, замовником, а з іншого – реалізатором 

позитивних зрушень в економіці. Так, лише тісна співпраця між державними 

інституціями, суб’єктами бізнесу, фінансово-кредитними установами може 

забезпечити високу ефективність модернізації внутрішнього виробництва та 

зниження його імпортозалежності. 
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Поетапність переходу національної економіки до інноваційного 

експортоорієнтованого розвитку передбачає використання  

механізмів організаційно-управлінського типу. Заходи такого характеру 

передбачають проведення організаційної роботи, пов’язаної з 

моніторингом та діагностикою загроз, діями щодо їх нейтралізації, 

мінімізації чи ліквідації.  

На думку В. Шедякова, здійснення «м’якого» регулювання виробничих 

процесів забезпечить: 

 селективний розвиток технології прориву як основи інноваційності 

економіки; 

 масове тиражування базових технологій як підґрунтя для нарощування 

товарної маси, підвищення якості продукції, посилення виробничої та 

економічної безпеки; 

 ліквідацію застарілих виробництв; 

 перехід до оптимального режиму оподаткування, який стимулює 

скорочення витрат; 

 інвестування в людський капітал як гарантію сталого розвитку [171, 

с. 28]. 

Важливо, щоб організаційно-управлінські дії включали заходи з 

проведення контролю за рівнем економічної безпеки, особливо таких її 

підвидів, як виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна 

безпека; прийняття управлінських рішень щодо застосування відповідного 

інструментарію на усіх етапах успішного реформування вітчизняної 

економіки, переформатування взаємовідносин у системі «держава – 

власник – працівник»; переорієнтація на форсований вектор розвитку; 

утворення спеціалізованих логістичних центрів та ін. 

Відповідно до сутності, характеристики та особливостей кожного 

механізму, а також з урахуванням поетапної реорганізації національної 

економіки, пропонуємо виокремити три етапи такого процесу  

(див. рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Етапи зниження імпортозалежності вітчизняної економіки  

у розрізі основних завдань та очікуваних результатів 

Джерело: авторська розробка 
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сукупності механізмів відповідно до окреслених завдань та очікуваних 
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трьох етапів реформування вітчизняної економіки (від проведення активної 

політики імпортозаміщення до експортоорієнтованого розвитку) наведено у 
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Варто також зауважити, що система механізмів на кожному з етапів 
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торговельного балансу, реальні та потенційні загрози, рівень 

імпортозалежності вітчизняної економіки, стан інвестиційного клімату, 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, рівень інноваційності 

вітчизняних підприємств, стан бюджетної дисципліни, рівень доходів 

населення та ін. 

Превентивна функція характеризується здатністю акумулювати 

необхідні фінансові, економічні, людські та інші ресурси для недопущення 

реалізації потенційних загроз, розбалансування виробничих процесів, 

мінімізації можливих фінансових втрат тощо.  

Прикладна функція передбачає напрацювання практичних 

рекомендацій щодо реалізації політики імпортозаміщення, раціональної 

організації виробничо-господарських процесів, експортно-імпортних 

відносин. Особливістю даної функції є наукове обґрунтування 

зовнішньоекономічної політики держави, використання принципів і методів 

раціонального господарювання. 

Прогностична функція виявляється у розробці наукових основ 

передбачення перспектив економічного розвитку в майбутньому. По суті, 

вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових програм розвитку 

суспільного виробництва з урахуванням потенційних загроз. 

Регулятивна функція передбачає використання регулятивного 

інструментарію щодо спрощення процедур зовнішньої торгівлі для 

проходження бюрократичних, адміністративних, митних та ін. процедур, 

забезпечення підтримки торгової дипломатії для вітчизняних 

товаровиробників через посередницькі торговельні представництва, надання 

фінансової підтримки суб’єктам бізнесу, що виробляють продукцію з 

високою часткою доданої вартості. 

Захисна функція зводиться до захисту національних економічних 

інтересів, національних цінностей, людського та сировинного потенціалу, а 

також забезпечення безпечного розвитку внутрішнього ринку, включаючи 

контроль за дотриманням законодавчих норм, міжнародних нормативно-
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правових документів тощо. Ця функція вважається пріоритетною під час 

кризового стану економіки, в якому соціально-економічна ситуація веде до 

надмірного неспівпадіння суспільних потреб із можливістю їх задоволення, 

тобто супроводжується виникненням соціальних конфліктів. 

Таким чином, розробляючи механізми зниження імпортної залежності 

вітчизняної економіки, держава повинна забезпечити максимальне сприяння 

розвитку внутрішнього виробництва, оновленню виробничих потужностей, 

запровадженню цифровізації економічних та суспільних процесів, що дасть 

можливість суттєво знизити рівень імпортозалежності та захистити 

вітчизняних товаровиробників від зовнішніх конкурентів.  

Використання методів наукового дослідження є невід’ємним базисом 

для ґрунтовного та всебічного аналізу досліджуваних явищ і процесів. 

Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання імпортозалежності 

вітчизняної економіки з урахуванням архітектоніки організації наукового 

дослідження. Аргументовано, що сучасні наукові дослідження в сфері 

міжнародної торгівлі та політики імпортозаміщення зокрема опираються на 

низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Акцентовано 

увагу на етапах проведення методології інтегрального оцінювання, 

запропоновано множину показників для розрахунку рівня імпортозалежності 

національної економіки 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнення та систематизація теоретико-методичних засад 

дослідження імпортозалежності національної економіки дало змогу зробити 

такі висновки. 

Аналіз наукових поглядів щодо розуміння економічної природи 

імпортної залежності економіки та тлумачення сутності поняття 

«імпортозаміщення», не зважаючи на багатогранність підходів, свідчить про 
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неоднозначність визначення досліджуваних понять. Обґрунтовано теоретичні 

основи та класифіковано наукові підходи до тлумачення сутності поняття 

«імпортозаміщення». Виокремлено та досліджено такі науково-прикладні 

підходи, як: адміністративний, функціональний, процесний, управлінський, 

багатовекторний та полікритеріальний. Так, за адміністративним підходом 

під імпортозаміщенням розуміють інструмент або засіб державної підтримки 

нарощування внутрішнього виробництва щодо обмеження імпорту. У 

контексті функціонального підходу імпортозаміщення – це сукупність 

заходів щодо створення умов для розвитку конкурентного середовища, 

диверсифікації економічних видів діяльності. Згідно процесного підходу 

імпортозаміщення – це скорочення імпорту окремих товарів шляхом 

налагодження виробництва вітчизняних, які б відзначалися аналогічною 

якістю та споживчими властивостями, а за ціновими характеристиками не 

перевищували імпортні товари. Прихильники управлінського підходу 

наголошують на тому, що процес імпортозаміщення повинен відповідати 

усім управлінським властивостям – організації, плануванню, мотивації, 

контролю тощо. Багатовекторний підхід передбачає тлумачення 

імпортозаміщення як інноваційного механізму структурної модернізації; 

комплексу заходів з мінімізації економічних загроз; напряму підвищення 

рівня економічної безпеки держави тощо. Згідно полікритеріального підходу 

імпортозаміщення – це певна умова розвитку справедливої конкуренції на 

внутрішньому ринку; здатність налагодити виробництво 

конкурентоспроможних замінників імпортної продукції; первинна форма 

економічної трансформації. 

Визначено сутнісні характеристики та типологічні ознаки 

досліджуваного поняття, узагальнено взаємозв’язки між політикою 

імпортозаміщення та економічною безпекою держави, досліджено типологію 

інструментів державної політики імпортозаміщення. 

Запропоновано авторське концепційне розуміння сутності поняття 

імпортозаміщення з трьох позицій: як перехідний етап прискореної 
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модернізації вітчизняної економіки у контексті експортоорієнтованого 

розвитку; як процес освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції 

з акцентом на інтелектуально-інноваційний прорив та перехід на вищі 

технологічні уклади (п’ятий та шостий); як форма захисту національної 

економіки від деструктивного впливу зовнішніх чинників, зокрема трансферу 

технологічних криз з обраним вектором зміцнення економічної безпеки 

реального сектора економіки.  

Проаналізовано відомі в наукових джерелах методологічні підходи до 

оцінювання імпортозалежності вітчизняної економіки з урахуванням 

архітектоніки організації наукового дослідження. Аргументовано, що сучасні 

наукові дослідження в сфері міжнародної торгівлі та політики 

імпортозаміщення опираються на низку загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження.  

Враховуючи сукупність методичних підходів та такі складові 

економічної безпеки, як зовнішньоекономічна, науково-технологічна, 

виробнича та продовольча, сформовано множину показників. Критеріями 

відбору є принципи системності, комплексності, однозначності, адекватності, 

безперервності та об’єктивності.  

Підкреслено, що в умовах посилення імпортозалежності національної 

економіки роль держави виявляється у цілеспрямованому впливові на 

економічні процесі відповідно до цілей, завдань та захисту національних 

інтересів. Акцентовано увагу на тому, що для послаблення темпів 

імпортозалежності, розвитку внутрішнього виробництва, зокрема на засадах 

імпортозаміщення, формування інноваційної моделі розвитку потрібні 

ефективні механізми державного регулювання.  

Аргументовано, що політика імпортозаміщення реалізується через 

механізм, який містить взаємопов’язані та взаємодоповнюючі підсистеми, 

об’єднані єдиною метою та пріоритетами. Запропоновано комплекс заходів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки у розрізі правових, 

інформаційно-аналітичних, фінансово-економічних, організаційно-
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управлінських механізмів. З урахуванням сутнісних характеристик та 

особливостей кожного механізму запропоновано три етапи зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки у розрізі основних завдань та 

очікуваних результатів. 

Основні результати, одержані у першому розділі, опубліковано у 

працях [65; 67; 68]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ 

 НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Характеристика стану й тенденцій імпортозалежності в 

контексті державної політики імпортозаміщення 

 

На тридцятому році своєї незалежності Україна як держава з багатим 

ресурсним та інтелектуальним потенціалом не може забезпечити 

поступальний розвиток національної економіки з огляду на відсутність 

реальних структурних та інституційних реформ, низьку інвестиційну та 

інноваційну активність вітчизняних товаровиробників, застарілу 

технологічну базу та домінування низькотехнологічних виробництв, надміру 

відкритість до зовнішніх ринків та сировинну спеціалізацію у структурі 

світової економічної архітектоніки. Низка несприятливих обставин і 

надмірна імпортна експансія посилюють імпортозалежність вітчизняної 

економіки і перешкоджають розвитку національного виробництва та 

насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможною продукцією. 

Ключову роль у цих процесах повинна відіграти держава, головним 

пріоритетом якої є дотримання національних інтересів, підвищення 

економічної стійкості та економічної безпеки. Актуалізується питання 

реалізації раціональної політики імпортозаміщення, а відтак орієнтації 

вітчизняної економіки на експортну модель розвитку. 

Поряд з досліджуваними питаннями формування ефективної системи 

регулювання імпорту з метою стимулювання вітчизняної промисловості 

потребують ретельнішого вивчення детермінанти імпортозалежності 

вітчизняної економіки, питання ідентифікації деструктивних чинників, які 

сприяють розбалансуванню інтересів між національними 

товаровиробниками, імпортерами, державою та споживачами. 
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Динаміка ВВП, промислового виробництва та обсягів зовнішньої 

торгівлі протягом достатньо тривалого проміжку часу дає підстави зробити 

висновок про наявність чи відсутність імпортної залежності країни. Якщо 

проаналізувати основні макроекономічні показники за останні дев’ять років 

(див. рис. 2.1), то можемо побачити, що за період 2011–2019 років зовнішня 

торгівля України товарами (експорт та імпорт) відзначалася більшим 

приростом порівняно з вітчизняним промисловим виробництвом. За 

досліджуваний період індекс промислової продукції досягав додатних 

позначок лише у 2011, 2016–2018 роках, що відповідно сигналізувало про 

«паростки» економічного зростання в одній із найперспективніших галузей 

національної економіки. 
 

 

Рис. 2.1. Динаміка ВВП, промислового виробництва  

та зовнішньої торгівлі, % до попереднього року [48; 157; 143–145] 

 

Усі інші роки характеризувалися суттєвим перевищенням динаміки 

експортно-імпортних операцій над внутрішнім виробництвом та 

виробництвом промислової продукції. Варто зауважити, що в період 

економічного росту, обсяги імпорту товарів зростали швидше, ніж експорту, 
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як і в період кризи 2013-2015 років імпорт скоротився дещо більше ніж 

експорт. Переломним виявився 2016 рік, в якому динаміка експорту 

порівняно з попереднім роком була від’ємною (-4,6 %), а імпорту – додатною 

(+4,6 %). 

Визначені тренди руху товарів і послуг (товарів) формують сальдо 

зовнішньої торгівлі. Як видно з рис. 2.2, упродовж усього періоду, за 

винятком 2015 року, сальдо експорту-імпорту товарів було від’ємне, а 

починаючи з 2016 року знову почало зростати. 
 

 

Рис. 2.2. Сальдо зовнішньої торгівлі, млн. дол. США [48] 

 

Разом з тим можемо констатувати, що сальдо експорту-імпорту послуг 

за весь аналізований період було позитивним, а коефіцієнт покриття 

експортом імпорту перевищував 1,0, а в окремих роках – 2,0 (напр., у 2019 

році він дорівнював 2,25), тобто вітчизняна економіка демонструє позитивну 

динаміку у сфері послуг та від’ємну – у торгівлі товарами.  

Окрім цього національна економіка в умовах транзитивних змін 

характеризується високою вразливістю внутрішнього товарного ринку до зміни 

кон’юнктури на зовнішніх ринках. Проведення ліберальної 

зовнішньоекономічної політики протягом останнього десятиліття спричинило 

надмірну відкритість внутрішнього ринку до усіх без винятку викликів та 
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потрясінь, а національні товаровиробники опинилися у ситуації, коли без 

потужної державної підтримки переорієнтуватися на випуск 

високотехнологічної конкурентоспроможної продукції практично неможливо. 

Основними деструктивними чинниками, що сприяють зростанню 

імпортної залежності практично усіх галузей національної економіки, на 

нашу думку, можна вважати [71, с. 44-46]: 

- дисбаланс розподілу фінансових ресурсів між секторами економіки, 

наявність структурних диспропорцій 

Проблема нераціонального розподілу ресурсів є однією з ключових у 

контексті розвитку зовнішнього сектора національної економіки. Як 

вважають автори [72, с. 349], диспропорційний розподіл фінансових ресурсів 

спрямований в основному на отримання доходу у найближчій перспективі, 

що зумовлює небезпечну та вкрай високу залежність вітчизняної економіки 

від кон’юнктури на світових товарних і фінансових ринках та надмірну 

вразливість до макроекономічної нестабільності. 

На жаль, ситуація не покращується впродовж останніх двох десятиліть, 

за винятком 2001 року, в якому темпи приросту вітчизняного виробництва 

перевищила темпи приросту імпорту, що свідчить про розвиток 

внутрішнього ринку не за рахунок власного виробництва, а підтримки 

імпорту. Переважання в національній економіці випереджаючих темпів 

зростання імпорту порівняно з експортом формує стійку тенденцію до 

зростанні від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу.  

З огляду на обсяги та джерела капітальних інвестицій упродовж 

останніх кількох років, то варто зауважити, що загальний показник 

капітальних інвестицій демонстрував позитивну динаміку, а в розрізі видів 

економічної діяльності щорічно зменшувалися обсяги інвестування 

сільського господарства (з 66104,1 млн. грн. у 2018 р. до 59129,5 млн. грн. у 

2019 р.), оптової та роздрібної торгівлі (з 51817,6 млн. грн. до 44173,7 млн. 

грн. відповідно) спостерігаємо у 2019 році, інформаційних та комунікаційних 

мереж (відповідно з 29884,9 до 21063,4 млн. грн.) [59]. Цілком 
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невиправданою є ситуація у промисловому комплексі, коли обсяги 

капітальних інвестицій зростають у добувній та переробній промисловості, 

металургійному виробництві, натомість скорочуються у виробництві 

комп’ютерної, електронної та оптичної продукції (з 955,7 млн. грн. у 2018 р. 

до 657,0 млн. грн. у 2019 р.), машин та устаткування (з 4057,0 млн. грн. до 

3176,4 млн. грн. відповідно) [59]. Вірогідно, ще драматичнішою виглядатися 

ситуація за підсумками 2020 року, коли ні з боку уряду, ні самих 

національних виробників не зроблено рішучих кроків щодо вироблення 

нових стратегічних напрямів реформування вітчизняної економіки на період 

виходу з карантинних обмежень. 

- неспроможність вітчизняної промисловості задовольнити 

зростаючий попит на високотехнологічні та інноваційні товари, низька 

інноваційна активність вітчизняних виробників 

Реальний поступ у підвищенні ролі національних виробників, зокрема у 

структурі забезпечення попиту на внутрішньому товарному ринку можливий за 

умови реалізації комплексної державної політики імпортозаміщення. Сьогодні, 

на думку Д. Венцковського, спостерігаємо політику непрямого сприяння 

імпорту, що проявляється у лібералізації, зокрема скасуванні контрольних 

функцій держави стосовно відповідності вітчизняних товарів встановленим 

стандартам, як і дискредитація самих стандартів підштовхує до споживання 

імпорту. Високому рівню імпортозалежності сприяють державні закупівлі за 

участю іноземних учасників і через які проходить ресурс, еквівалентний до 

20 % ВВП [18, с. 84]. 

Ще одним чинником, який посилює неспроможність вітчизняної 

індустрії протистояти зростанню імпортної залежності, є неспроможність 

вітчизняної промисловості задовольнити зростаючий попит на 

високотехнологічні та інноваційні товари. Прикро констатувати, що 

інноваційна активність вітчизняних підприємств залишається вкрай низькою. 

Так, частка промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2019 році 

знизилася до рівня 13,8 %, тоді як за останні десять років найвищий показник 
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припав на 2016 рік – 16,6%; стосовно частки обсягу реалізованої продукції, то 

дані теж не втішні: у 2019 році цей показник дорівнював 1,3 %, найвищим був у 

2011 році – 3,8 % [20]. Безумовно задовільнити постійно зростаючі потреби у 

високотехнологічних товарах вітчизняна промисловість задовольнити не може, 

через що і посилюється імпортна залежність. Лідерами товарного імпорту є 

країни ЄС, на які припадає більш як 42 % [49, с. 9]. 

За аналітичними розрахунками [89, с. 56], у структурі імпорту товарів 

в Україну переважають машини, транспортні засоби і устаткування (близько 

30 %), другу позицію посідають мінеральні продукти (близько 25 5), третю – 

продукція хімічної промисловості (менше 20 %). На нашу думку, усі групи 

імпортованих товарів у відповідних обсягах і так виробляються в Україні, 

найбільший занепад зараз переживає автомобільна промисловість, яка 

поправу вважаються флагманом економічного зростання та технічного 

прогресу. Ця галузь вітчизняної економіки для нас становить особливий 

інтерес, оскільки Україна донедавна мала весь спектр індустрії: від складання 

автомобілів з великих імпортованих вузлів до повномасштабного 

виробництва з високим ступенем локалізації. Частка галузі в загальному 

обсязі ВВП становила 4 %, тільки на автоскладальних заводах працювало 37 

тис. осіб, а валютна виручка становила майже 900 млн. грн. [130]. Про стан і 

перспективи цієї галузі йтиметься далі. 

У текстильній промисловості ситуація теж є вкрай критичною. У 

зв’язку з нездатністю вітчизняними товаровиробниками продукувати 

конкурентоспроможну продукцію, за рахунок імпортованої продукції 

задовольняється 94,9 % внутрішнього попиту в одязі та білизні, а 96,3 % – у 

взутті [89, с. 56]. Однією з причин такого стану української легкої 

промисловості є використання толінгових схем. Мова йде про переробку 

сировини на давальницьких засадах, і тільки у випадку відміни, або 

вичерпання такого механізму взаємодії між зацікавленими суб’єктами 

господарювання, вітчизняні товаровиробники зможуть виготовляти 

конкурентоспроможну національну продукції, яка не поступатиметься 
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іноземним аналогам. Причина тотального поширення толінгових схем – 

наявність в Україні висококваліфікованих працівників, згідних працювати за 

низьку або помірну оплату праці.  

Неодмінним парадоксом вітчизняної економіки є переважання у 

структурі експорту-імпорту давальницької сировини та готової продукції з 

неї таких співвідношень: імпорт давальницької сировини у 2019 році 

переважав на відповідним експортом у 46,5 раза, а експорт готової продукції 

з давальницької сировини над аналогічним імпортом – у 172 рази [49, с. 72]. 

Безумовно, такі реалії сигналізують не лише про структурну деформацію 

зовнішньої торгівлі, а й всієї вітчизняної економіки та підкреслюють той 

факт, що для економічно розвинених країн Україна, на превеликий жаль, 

«закріпилася» у статусі сировинного придатка. 

- падіння платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію та 

хронічний інвестиційний голод 

У нинішній період перевищення темпів зростання імпорту товарів та 

послуг над обсягами власного виробництва, витіснення вітчизняних 

товаровиробників з внутрішнього ринку завдяки привілеям для іноземних 

виробників, зростання залежності української промисловості від імпортних 

поставок комплектуючих зумовлює падіння попиту на науково-технічну 

продукцію. Посилює спадні тенденції низька інвестиційна активність 

вітчизняних товаровиробників та хронічний інвестиційний голод. На нашу 

думку, пожвавити інвестиційний клімат можна не лише за рахунок іноземних 

інвестицій, а завдяки відновленню довіри вітчизняних виробників та 

споживачів до внутрішнього ринку. Насамперед, йдеться про активізацію 

інвестиційних функцій малого та середнього бізнесу, фінансування програм 

навчання персоналу, стимули для створення промислових кластерів, нових 

робочих місць тощо. 

Динаміка капітальних інвестицій упродовж 2014–2019 років є 

мінливою та корелює з економічною кон’юнктурою та зміною ВВП, про що 

свідчать дані на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Капітальні інвестиції та зміна ВВП у реальному вимірі  

за 2014–2019 рр., % до попереднього року [156, с. 7] 

 

Варто зауважити, що починаючи з 2016 року в Україні спостерігаємо 

позитивний приріст капітальних інвестицій та ВВП, при чому лідерами у 

2019 році стала добувна та переробна промисловість (35 %), які зараз 

проходять процес модернізації. Водночас, капітальні інвестиції в сектор 

інформації та телекомунікацій знизилися на 17 %, а сільського 

господарства – на 10 %. За оцінкою Мінекономіки капітальні інвестиції у 

2019 році становили 14,7 % від ВВП (у 2018 році – 14,8 %), а зниження 

інвестицій в аграрний сектор пояснюють акумулюванням додаткових коштів 

перед відкриттям ринку сільськогосподарських земель, падіння інвестицій в 

телекомунікації – придбанням ліцензій для запуску 4G (близько 0,3 млрд. 

дол. США) [59]. До позитивних чинників можна віднести відносне зниження 

інвестиційних ризиків внаслідок незначної макроекономічної стабільності та 

покращення інвестиційної привабливості, до деструктивних – низьку 

активність іноземних інвесторів, повільне відновлення внутрішнього 

кредитування. 
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Про доволі високу імпортну залежність вітчизняної економіки вказує 

той факт, що близько третини капітальних інвестицій (34 %) були спрямовані 

на придбання машин, обладнання та інвентаря в основному імпортного 

походження. Ще однією з причин відставання вітчизняної промисловості є 

ресурсна орієнтація інвестиційних потоків та мізерна їх частка у 

високотехнологічні галузі (близько 0,5 % від загального обсягу). 

До секторів, в яких варто налагоджувати імпортозаміщуюче 

виробництво, належать текстильне виробництво та лісове господарство. За 

підсумками 2019 року темпи падіння у цих сферах у розрізі капітальних 

інвестицій становлять 23,1 та 39,3 % відповідно. Натомість у 2019 році 

обсяги імпорту тканин перевищили 150 млрд. дол. США, лісоматеріалів, 

різного типу деревоплит, газетного паперу – 226 млрд. дол. США [48]. Такий 

стан справ свідчить про відсутність державного пріоритету щодо розвитку 

цих галузей та домінування низькотехнологічного виробництва. 

Абсолютно невтішною спостерігається ситуація з іноземним 

інвестуванням, обсяги прямих іноземних інвестицій щороку зменшуються 

(див. рис. 2.4). Лідерами-інвесторами впродовж останнього десятиліття 

залишаються Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Віргінські 

острови, РФ. 
 

 

Рис. 2.4. Прямі іноземні інвестиції (притік), млн. дол. США [156, с. 8] 
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Деякі емпіричні дослідження дали можливість зробити висновок, що 

іноземні інвестиції можуть слугувати чинником значного погіршення 

поточних рахунків, а баланс доходів від інвестицій є причиною від’ємного 

рахунку поточних операцій. Підтвердженням цьому є ситуація, що мала 

місце в деяких країнах. Так, в Бразилії, Перу, Чехії, Словаччині, Угорщині 

спостерігався постійно зростаючий відтік інвестиційного доходу, а в Перу, 

Чилі, Чехії, Польщі, Словаччині – обсяги репатріації прибутків перевищили 

обсяги прямих іноземних інвестицій [8, с. 248-249]. У зв’язку з такою 

ситуацію, що підсилилася світовою фінансово-економічною кризою 2008-

2009 рр., впливові фінансові інститути змусили переглянути свої позиції 

щодо контролю над фінансовими потоками, особливо до країн, що 

розвиваються. 

За оцінками авторів монографії [147, с. 89], політика стимулювання 

сукупного попиту на внутрішньому ринку за рахунок зовнішніх запозичень, 

що застосовувалася в Україні впродовж 2005-2013 рр., призвела до надмірної 

імпортної залежності, рецесії та переддефолтного стану. 

- консерватизм у промисловій політиці та використання у виробництві 

морально та технічно застарілого обладнання 

Доволі непростою, а на думку окремих експертів – патовою є 

ситуація у вітчизняній промисловості. До основних чинників, що 

характеризують стан галузі, можна віднести: відсутність замкненого 

технологічного циклу виробництва, надто короткий ланцюг створення 

доданої вартості, переважання виробництва низькотехнологічних укладів, 

зокрема ІІІ та IV, тоді як провідна світова промисловість давно 

перемістилася на V–VI рівні, домінування поставок імпорту на 

внутрішньому промисловому ринку, висока зношеність основних засобів 

та низька інноваційна активність. Так, за даними вітчизняної статистики 

ступінь зносу основних засобів у промисловості становить майже 70  %. 

Ще катастрофічніша ситуація з автомобільною промисловістю, яку 
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держава позбавила усіх державних преференцій та залишила наодинці з 

нерозв’язуваними проблемами. Насамперед мова йде про кабальні умови 

зовнішньоторговельних відносин, передбачені вступом України до зони 

вільної торгівлі, підписану угоди «Про державні закупівлі», відповідно до 

якої участь у торгах можуть брати всі бажаючі, в т.ч. й іноземці, ввезення 

за нелегальними схемами іноземних легкових автомобілів, контрабандний 

секонд-хенд тощо. Галузь, в яку в кінці 90-х років було вкладено мільярди 

іноземних інвестицій, перетворилася на справжнього аутсайдера 

вітчизняної промисловості. З боку держави, зокрема профільного 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не 

зроблено й досі жодних кроків стосовно відновлення однієї з 

найперспективніших галузей національної економіки, хоча б у межах 

декларованої політики імпортозаміщення. 

- наявність інституційних бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють 

зміну структури сукупного попиту на користь інноваційної та якісно кращої 

продукції та відповідну зміну структури вітчизняної продукції 

Під інституційними конфліктами розуміють наявність непорозумінь чи 

неузгодженостей між сторонами, які формують категоріальну пару, тобто 

мають взаємопов’язані та переплетені інтереси, або інститути, що 

перебувають на стадії становлення, чи руйнування, або ж носять прихований 

вигляд, напр., сукупності передумов, необхідних для створення нового 

інституту. До основних причин інституційних конфліктів дослідники 

відносять недосконалість інституційних норм, недосконалість податкової 

системи, формування приватної власності, процеси роздержавлення тощо [8, 

с. 275]. Так, недосконалі інституційно-правові норми, сприяють зростаючій 

імпортній залежності вітчизняної економіки. Як приклад, можемо назвати 

прогалини у чинному законодавстві щодо ввезення на територію України 

вживаних легковиків, одягу, взуття, інших товарів промислового та 

споживчого характеру. 
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Відповідно до п. 1 ст. 44 Угоди про асоціацію з ЄС [155] Україна 

може запровадити захисні заходи у формі підвищення імпортного мита. За 

абсолютними показниками імпорт в Україну легковиків перевищив 

прописану у Додатку ІІ цієї угоди норму – 45000 автомобілів на рік. У 

2017 році імпорт автотранспорту обійшовся Україні сумою, еквівалентною 

2,6 млрд. дол. Ситуація погіршуються через те, що понад половини 

техніки, на яку витрачається валюта, є контрабандним секонд-хендом 

[130]. За останні кілька років в Україні сформувалася така нездорова 

тенденція: імпортну продукцію намагаються у будь-який спосіб звільнити 

від оподаткування, а національний виробник – суб’єкт оподаткування без 

жодних преференцій. Безумовно в таких умовах вітчизняні 

товаровиробники стають неконкурентоспроможними навіть для власного 

споживача. 

Цілковито погоджуємося з Д. Венцковським, що ключовими 

загрозами для розвитку вітчизняного ринку є: по перше, високий рівень 

імпортної залежності внутрішніх товаровиробників, і, по друге, 

невиправдано завищений рівень експортної орієнтації національних 

виробників [18, с. 78]. 

Як вважають науковці Інституту економіки та прогнозування НАН 

України, перманентно зростаюча імпортна залежність вітчизняної економіки 

є наслідком деградації промислового виробництва [33, с. 193]. Особливого 

занепокоєння викликає проблема імпорту високотехнологічної продукції 

машинобудування, зумовлена серйозним відставанням вітчизняної галузі від 

економічно розвинених країн. Науковцями було доведено, що недостатня 

конкурентоспроможність вітчизняної техніки та втрата високотехнологічних 

виробництв посилили залежність такої провідної галузі від імпорту. Про 

абсолютний занепад вітчизняної автомобільної промисловості свідчать дані, 

наведені у табл. 2.1 та рис. 2.5. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка виробництва легкових автомобілів в Україні  

за 2012–2019 рр.* [5] 

Назва виробника Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАТ «ЗАЗ» 39917 19257 12779 3624 403 1151 1 0 

Корпорація «Богдан» 12034 5958 1999 0 0 0 0 0 

Кременчуцький 

автоскладальний завод 3180 9049 7514 0 0 0 0 0 

ПрАТ «Єврокар» 14556 11494 3649 2030 3937 6145 5659 6254 

Всього 69687 45758 25941 5654 4340 7296 5660 6254 

* дані наведені в абсолютних одиницях – штуках 

Як видно з табл. 1, упродовж останніх п’ять років, починаючи з 2015 

року єдиним вітчизняним виробником легкових автомобілів продовжує 

залишатися ПрАТ «Єврокар», причому динаміку випуску автомобілів з року 

в рік змінюється. Варто зауважити, що за перше півріччя 2020 року цей 

концерн залишається і надалі єдиним автовиробником в Україні, з конвеєра 

якого зійшло 1611 автомобілів (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 

року приріст мав від’ємний знак – 36,4%) [5]. 

 

Рис. 2.5. Обсяги виробництва легкових автомобілів в Україні,  

2012–2019 рр., шт. [5] 
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На думку відомого експерта автомобільної промисловості М. Резніка, 

вітчизняні виробники не лише позбавлені державної підтримки, а й зазнають 

серйозного тиску з боку експансії іноземних автомобілів. До цього ще додалися 

«відверто програшні для вітчизняного машинобудування умови», зумовлені 

підписанням Угоди про асоціацію з ЄС та вступом до СОТ. За останні десять 

років держава не запропонувала жодної стратегії щодо розвитку цієї галузі, як і 

почала змінювати правила гри на ринку, посилюючи податковий тиск на 

інвесторів. Мова йде про порушення норм, передбачених Законом України 

«Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», зокрема дострокову 

ліквідацію усіх податкових преференцій. У результаті таких антидержавницьких 

кроків вітчизняні підприємства не встигли реалізувати довгострокові інвестиційні 

програми та адаптуватися до роботи в умовах вільної конкуренції [130]. 

Найпотужніше підприємство українського автопрому ПАТ «ЗАЗ» 

фактично згорнуло свою діяльність, поді як на початку реалізації 

інвестиційного проекту південнокорейської компанії DAEWOO, обсяги 

внутрішнього виробництва автомобілів зросли більш як у сто разів, 

автомобільна промисловість була найбільш динамічною галуззю 

національної економіки з найвищими показниками зростання в Європі. 

Підтвердженням факту реального занепаду цієї галузі є представлені у 

табл. 2.1 статистичні дані Асоціації автовиробників України, представники 

якої намагаються актуалізувати дану проблему на державному рівні та 

загострити увагу уряду на необхідності якнайшвидше розробити стратегію 

розвитку інноваційного потенціалу вітчизняного автопрому [5].  

Ще більше підсилило занепад цієї галузі всіляке сприяння з боку 

держави наповненню вітчизняного ринку автомобілями іноземного 

виробництва, в т.ч. з країн СНД. У цьому контексті можна назвати експансію 

українського ринку субсидованими автомобілями з Узбекистану, реалізація 

яких зросла більше ніж у п’ять разів; вільний доступ до українського ринку 

автотранспорту з Білорусі, постачальники яких беруть активну участь у 

державних закупівлях; успішна реалізація російського автотранспорту з 

черговими перемогами у муніципальних тендерах. 
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Попри депресивні настрої населення України, пов’язані з поширенням 

епідемії коронавірусу, з початку 2020 року зростають продажі китайських 

автомобілів. Так, за цей період українцями придбано понад 1,3 рис. легкових 

автомобілів, що на 20 % більше, ніж на аналогічних період минулого року, 

відтак частка китайських машин зросла з 2,8 % до 3,6 % [5]. 

Позитивний приклад у нинішній ситуації показує французький уряд – 

бонуси на придбання гібридних і повністю електричних машин та збільшені 

виплати за здачу на утилізацію старих машин – дали можливість 

стабілізувати падіння автомобільного ринку з початку року та забезпечити 

зростання на рівні 1,2 % вже у червні 2020 року. 

Про рівень розвитку зовнішньоторговельної сфери свідчить її 

структура, тобто співвідношення часток різних товарних груп в обсягах 

експорту та імпорту. Ключовою проблемою зовнішньоекономічного сектору 

вітчизняної економіки є нераціональний розподіл ресурсів, спрямований на 

короткострокове отримання доходу і, як наслідок, неефективна міжнародна 

спеціалізація, що посилює залежність національної економіки від зовнішньої 

кон’юнктури. Структура використання імпортної продукції в економіці 

України представлена у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Структура використання імпортної продукції в економіці України 

Роки 

Проміжне 

споживання 

Кінцеве 

споживання 

Валове 

нагромадження 

Всього 

імпортної 

продукції 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. 

2014 556688 67,33 205774 24,89 64302 7,78 826764 

2015 705090 65,08 278120 25,67 100228 9,25 1083438 

2016 827161 61,68 351391 26,20 162563 12,12 1341115 

2017 989691 59,54 197005 11,85 475432 28,60 1662128 

2018 1134649 59,10 547102 28,50 238111 12,40 1919862 

 

Джерело: розраховано автором за даними [151] 
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Аналізуючи дані табл. 2.2 можна окреслити структуру використання 

імпортної продукції в Україні: частка проміжного споживання за 

аналізований період має тенденцію до зниження, споживання 

домогосподарствами іноземних товарів і послуг щороку збільшується, частка 

інвестицій в основний капітал – зменшується. Така ситуація сигналізує про 

залежність вітчизняної економіки від іноземного капіталу, що спрямовується 

на розширення виробництва та зростання прибутків. 

Таким чином, розглянуті деструктивні чинники та елементи 

надмірної імпортозалежності вітчизняної економіки актуалізують питання 

формування та реалізації політики імпортозаміщення. Найголовнішою 

передумовою успішної реалізації політики імпортозаміщення є 

пріоритетність національних економічних інтересів. Для цього держава у 

своєму арсеналі має велику кількість активних та пасивних інструментів. 

До активних інструментів належать купівля ліцензій, патентів, 

застосування спеціального інвестиційного контракту, до пасивних – 

бюджетні субсидії, податкові пільги, цінові, кредитні та інші преференції. 

Надаємо перевагу активним інструментам, за допомогою яких можна 

активізувати інвестиційну діяльність вітчизняних підприємств, а відтак 

зменшити навантаження на державний бюджет.  

Разом з тим ключова роль повинна належати державі, особливо щодо 

забезпечення відповідних нормативно-правових норм для ведення чесних 

правил гри на внутрішньому ринку, встановлення сприятливих умов для 

підтримки інноваційної активності вітчизняних товаровиробників, розвитку 

високотехнологічних і наукомістких виробництв, зростання попиту на 

наукомістку продукцію та кваліфіковану робочу силу. 

Дослідження, проведені незалежною податковою мережею податкового 

правосуддя Tax Justice Network, підтвердили, що Україна входить у першу 

двадцятку країн, резиденти якої нагромадили найбільші офшорні капітали 

оціночною вартістю близько 167 млрд. дол. США, що значно перевищує 

обсяги ПІІ та ВВП країни.  
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Запропоновано конкретні кроки щодо зміни усталених акцентів 

розвитку національної економіки та вироблення нової стратегії 

імпортозаміщення з урахуванням можливих наслідків карантинних заходів в 

умовах поширення COVID-19 та прискорених темпів діджиталізації 

суспільних та економічних процесів. 
 

 

2.2. Особливості імпортозалежності як безпекового чинника в 

окремих галузях вітчизняної економіки 

 

В умовах сьогодення безпека внутрішнього ринку – це складна 

багатофункціональна система, яка забезпечує економічну незалежність, 

стабільність і стійкість розвитку внутрішнього ринку, здатність підтримувати 

життєдіяльність інших внутрішніх систем, відстоювати національні інтереси 

та сприяти прогресивному розвитку національної економіки. На нашу думку, 

реалізація політики імпортозаміщення має здійснюватися в рамках 

повноцінного інституційного забезпечення, при цьому пріоритетна роль 

держави зводиться до встановлення відповідного правового поля та 

підтримки інноваційної активності вітчизняних суб’єктів бізнесу. 

В окремих випадках виправданою є політика протекціонізму як 

державна політика, спрямована на реформування тих галузей національної 

економіки, які характеризуються достатнім рівнем технологічної готовності 

та розвиненою інфраструктурою. В Україні до таких галузей належить легка 

та харчова промисловість, аграрний сектор, хімічна та металургійна галузь, 

машинобудування. 

На жаль, вітчизняна економіка характеризується високим рівнем 

імпортозалежності, відтак спробуємо проаналізувати та оцінити ступінь такої 

залежності в окремих галузях (секторах) реальної економіки. Ступінь 

імпортозалежності галузей вітчизняного виробництва, на нашу думку, 

певною мірою залежить від таких критеріїв: 

- рівень технологічності 

- рівень витратності 
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Особливим критерієм, або індикатором розвитку окремих галузей 

(виробництв) можемо вважати рівень експортоорієнтованості, що 

визначається показником частки експорту в обсязі виготовленої продукції. 

Про рівень імпортозалежності окремих галузей національної економіки 

свідчить їх залежність за окремими видами продукції, сировини чи 

напівфабрикатів. Особливе місце посідають показники кінцевого та 

проміжного споживання, валового нагромадження основного капіталу. 

Спробуємо проаналізувати рівень імпортної залежності таких ключових 

галузей вітчизняного господарства, як хімічна та легка промисловість, а 

загалом і всі підгалузі переробної промисловості. 

За світовими вимірами хімічна промисловість належить до основних 

сегментів світової індустрії, а хімічна продукція проміжного споживання 

використовується в усіх сферах сучасної економіки. Із впевненістю можемо 

стверджувати, що стан розвитку хімічної промисловості визначає рівень 

конкурентоспроможності національної економіки загалом та характер 

інноваційних процесів зокрема. У промислово розвинених країнах питома 

вага хімічної продукції у промисловому виробництві становить від 5–8 до  

13–16 %, в Україні – менше 3 % [55, с. 66]. 

За структурою хімічних речовин в Україні домінує елементи 

сировинного походження (добрива та азотні сполуки, пластмаси, синтетичні 

каучуки), а частка імпорту у проміжному споживанні хімічної продукції за 

останніх чотири роки перевищує 92 % (див. рис. 2.6). Варто зауважити, що 

хімічна галузь є особливо вразливою до кон’юнктури світового ринку, а така 

надмірна імпортна залежність є результатом несистемного структурного 

реформування галузі в цілому. 

Стосовно кінцевого споживання продукції хімічної промисловості, то її 

частка у загальному використанні імпортної продукції щороку зростає. Так, у 

2015 році цей показник дорівнював 4,0 %, а у 2018 році – 11,22 %,тобто зріс у 

2,8 раза. Продукція такого виду в основному (понад 99,0 %) використовується 

домогосподарствами. Варто зауважити, що практично не відбувається валового 
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нагромадження капіталу, зокрема і в основний капітал, за підсумками 2015-

2018 рр., частка валового нагромадження капіталу коливалася від -1,74 % у 

2015 році до -0,74 % у 2018 році [151]. Серед основних споживачів хімічної 

продукції найбільше імпортних товарів використовують хімічна і харчова 

промисловість, а також сільське господарство. 
 

 
 

Рис. 2.6. Частка проміжного споживання виробництва 

 хімічних речовин і хімічної продукції у структурі використання 

 імпортної продукції, % 

Джерело: розраховано автором за [151] 

 

Відповідно до нових методологічних засад МВФ [142], зокрема КПБ6 

(Керівництво з платіжного балансу, 6-е видання), структура імпорту товарів 

представлена за широкими економічними категоріями у розрізі товарних 

груп. Обсяги імпорту продукції хімічної промисловості та пов’язаних з нею 

галузей промисловості впродовж 2015-2019 рр. за товарами проміжного та 

кінцевого споживання невпинно зростають. За аналізовані п’ять років 

сумарні обсяги імпорту зросли у 1,44 раза, позитивною була динаміка 

щорічних темпів зростання як товарів проміжного споживання, так і 

споживчих товарів (див. табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Товарна структура імпорту продукції хімічної промисловості та 

пов’язаних з нею галузей промисловості 

Найменування груп товарів 2015 2016 2017 2018 2019 

Продукція хімічної промисловості та 

пов’язаних з нею галузей 

промисловості, млн. дол. США 

з них 

7540 8297 9575 10425 10870 

Товари проміжного споживання 5131 5483 6409 7012 7208 

темпи зростання до попереднього року, % 78,0 106,86 116,89 109,41 102,80 

Споживчі товари 2409 2814 3165 3413 3663 

темпи зростання до попереднього року, % 64,56 116,81 112,47 107,84 107,32 
 

Джерело: розраховано автором за даними [142] 

 

Ще однією особливістю хімічної промисловості є надмірна ресурсо- та 

енергоємність, зумовлена критичним станом основних засобів, високим 

ступенем зношеності, низькою інноваційністю вітчизняних підприємств та 

домінуванням низькотехнологічних виробництв. 

Протягом аналізованого періоду сумарний обсяг імпорту хімічної 

продукції у розрізі товарних груп за кодами УКТЗЕД зростав до 2018 року, а 

в 2019 році демонстрував дещо спадну тенденцію. Сумарний обсяг імпорту 

хімічної продукції подано у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Сумарний обсяг імпорту хімічної продукції за 2015–2019 рр. * 

Роки 

Сумарний обсяг імпорту хімічної продукції 

млн. доларів 

США* 

питома вага, 

%* 

млн. доларів 

США** 

питома вага, 

%** 

2015 5020 13,7 7540 19,4 

2016 5620 14,4 8297 20,5 

2017 6546 13,2 9575 19,4 

2018 7058 12,4 10439 18,6 

2019 6812 11,3 10870 18,0 
 

Джерело:* розраховано відповідно до українського класифікатора товарів ЗЕД [148]; 

** розраховано відповідно до КПБ6 [142] 
 

Як видно з табл. 2.4  питома вага імпорту хімічної продукції (у розрізі  

28–38 товарних груп за українським класифікатором товарів ЗЕД (УКТЗЕД)) за 
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2015–2019 рр. у структурі всієї імпортованої продукції знизилася із 13,69 % у 

2015 році до 11,25 %. За методологією МВФ спостерігаємо майже ідентичну 

картину у динаміці товарної структури імпорту продукції хімічної промисловості. 

Такий стан справ підтверджує доволі сильну залежність вітчизняної економіки 

від імпортної сировини, напівфабрикатів та готової продукції. 

Доволі критичною залишається залежність вітчизняної фармацевтичної 

продукції від імпортних поставок. Так, упродовж 2015-2019 рр. питома вага 

цієї товарної групи було найвищою – 27-28 %, а у вартісному вимірі зросла 

від 1,37 млн. дол. США у 2015 році до 1,89 млн. дол. США у 2019 році. 

Загальна структура імпорту хімічної продукції у розрізі товарних груп (за 

УКТЗЕД) подана у табл. 2.5. 

Таблиці 2.5 

Структура імпорту хімічної продукції у розрізі товарних груп  

(за УКТЗЕД), % 

Код 

товару 
Найменування товару 2015 2016 2017 2018 2019 

28 Продукти неорганічної хімії 5,69 5,44 5,79 6,21 5,54 

29 Органічні хімічні сполуки 11,39 9,70 9,32 10,50 9,66 

30 Фармацевтична продукція 27,27 28,59 27,00 27,59 27,70 

31 Добрива 14,13 14,64 17,21 13,80 16,77 

32 

Екстракти дубильні або барвні; таніни 

та їх похідні, барвники, пігменти та 

інші фарбувальні матеріали, фарби і 

лаки; замазки та інші мастики 

5,51 5,61 5,49 5,48 5,09 

33 
Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, 

косметичні та туалетні препарати 
9,80 9,29 9,16 10,08 10,45 

34 

Мило, поверхнево-активні органічні 

речовини, мийні засоби, мастильні 

матеріали та ін. 

5,08 4,92 4,64 4,99 4,94 

35 
Білкові речовини; модифіковані 

крохмалі; клеї; ферменти 
1,78 1,70 1,60 1,61 1,49 

36 
Порох і вибухові речовини; 

піротехнічні вироби тощо 
0,24 0,18 0,20 0,20 0,25 

37 Фотографічні або кінематографічні 

товари 
0,53 0,49 0,42 0,41 0,40 

38 Різноманітна хімічна продукція 18,59 19,43 19,17 19,13 17,69 

 Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Джерело: розраховано автором за даними [148; 158] 

http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=49&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=50&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=51&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=52&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=53&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=53&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=53&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=53&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=54&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=54&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=55&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=55&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=55&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=56&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=56&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=57&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=57&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=58&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=58&p_level=2&p_name=&p_form=2
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/UktVED.TNVChExpand2020?p_id=59&p_level=2&p_name=&p_form=2
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Чималу частку у структурі імпорту хімічної продукції займають 

добрива – 16,77 % у 2019 році, причому, починаючи з 2015 року 

демонструють зростаючу тенденцію. Доволі повільними темпами знижується 

імпортна залежність у розрізі таких товарних груп: 28 – органічні хімічні 

сполуки; 32 – екстракти дубильні або барвні; 35 – білкові речовини; 37 – 

фотографічні або кінематографічні товари, натомість питома вага товарної 

групи 33 – ефірні олії та резиноїди – постійно зростає.  

Розподіл імпорту хімічної продукції та пов’язаних з нею галузей 

промисловості за географічними регіонами представлено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Географічна структура імпорту хімічної продукції 

 за 2015-2019 рр., % 

Регіони світу 2015 2016 2017 2018 2019 

Європа 51,4 52,6 52,5 54,1 55,7 

Азія 20,1 21,2 20,0 22,6 23,7 

СНД 24,0 21,6 23,0 18,9 15,5 

Америка 4,1 4,3 4,1 3,9 4,1 

Африка 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0 
 

Джерело: розраховано автором за даними [142] 

 

Беззаперечним лідером серед імпортерів хімічної продукції виступають 

країни Європи, причому за останні п’ять років частка європейських 

постачальників зросла із 51,4 % до 55, 7 %. Посилюють позиції щодо імпорту 

в Україну хімічної продукції та споріднених галузей промисловості азійські 

країни – їх квота у структурі імпорту теж невпинно зростає. Більше, ніж у 

двічі зросли обсяги імпортованої хімічної продукції з африканського 

континенту, водночас послаблюється імпортозалежність вітчизняної 

економіки від хімікатів з країн СНД. 

Вітчизняні дослідники [55, с. 71] зазначають, що в географічній 

структурі українського імпорту товарів хімічної промисловості (основних 

товарних груп – 28, 29, 31) спостерігаються такі протилежні тенденції: з 

одного боку, повна або часткова переорієнтація імпорту з РФ на країни 
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Європи та Китай, а з іншого, – зростання частки РФ у структурі імпорту 

окремих товарних позицій основної хімії. Підтримуємо позицію авторів, що 

за окремими товарними позиціями хімічної продукції потрібно 

переорієнтовувати імпорт на інші географічні терени, або ж налагоджувати 

процес імпортозаміщення в Україні. 

Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки [127, с. 152]: 

- українська хімічна промисловість, яка забезпечує продукцією майже 

усі види економічної діяльності, значною мірою залежить від імпортних 

поставок як сировини, так і готових товарів. Про це свідчить високий рівень 

імпортозалежності у сегменті проміжного споживання (понад 80 %); 

- у географічній структурі імпорту продукції хімічної промисловості за 

2015-2019 рр. намітилися позитивні тенденції щодо зниження 

імпортозалежності від поставок з країн СНД, натомість зросли імпортні 

надходження з країн Європи, Китаю та Америки; 

- легка промисловість України значною мірою залежить від 

давальницької сировини та використання толінгових схем, у товарній 

номенклатурі переважають імпортовані текстильні матеріали та текстильні 

вироби (понад 75 %), індекси виробництва продукції легкої промисловості та 

обсягу реалізованої продукції демонструють стадну тенденцію починаючи з 

2017 р.; 

- у структурі імпорту деревообробної промисловості переважає 

продукція з високим рівнем технологічної обробки (48 товарна група), на 

проміжне споживання припадає понад 80 %, валове нагромадження капіталу 

у цьому секторі практично відсутнє; 

- характерною особливістю вітчизняної хімічної промисловості є висока 

витратність хімічних виробництв, яка наближається до 90 % [151] та є 

найвищою серед країн ЄС. Основною причиною такого стану є висока 

зношеність основних засобів, надто висока енерго- та матеріалоємність, 

тобто домінування низьких технологічних виробництв (ІІІ-IV технологічного 

укладу). 
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Серед галузей національної економіки, що потерпають від надмірної 

імпортозалежності, варто виокремити легку промисловість (за кодами КВЕД 

входить текстильне виробництво (С13), виробництво одягу (С14), 

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (С 15)).  

Особливістю текстильного виробництва з позиції імпортозалежності є 

висока питома вага кінцевого споживання у структурі використання 

імпортної продукції. Як видно з рис. 2.7, питома вага кінцевого споживання 

протягом 2015-2019 рр. перевищує 84 %, а основними споживачами 

виступають домогосподарства (98 %). 

14,19 12,01 11,99 17,68

85,43 85,25 86,33 84,03

0,38 2,74 1,68

-1,71
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Питома вага валового нагромадження капіталу у використанні імпортної продукції, %

Питома вага кінцевого споживання у використанні імпортної продукції, %

Питома вага проміжного споживання у використанні імпортної продукції, %
 

Рис. 2.7. Структура використання імпортної продукції текстильного 

виробництва, виробництва шкіри, одягу та інших матеріалів, % 

Джерело: розраховано автором за даними [151] 

 

Така ситуація зумовлена, насамперед, мінливістю розвитку вітчизняної 

легкої промисловості, її надмірною залежністю від давальницької сировини 

тощо. За аналізований період основні показники, що характеризують 

динаміку виробництва продукції текстильного виробництва, виробництва 

одягу та виробів зі шкіри, показували змінні тенденції. Так, індекс продукції 

легкої промисловості починаючи з 2016 року невпинно знижувався, а індекс 

обсягу реалізованої продукції демонстрував різновекторну динаміку (див. 

рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Індекси продукції легкої промисловості  

та обсягів реалізації за 2015-2019 рр. [28] 

 

Варто зауважити, що у структурі реалізованої продукції легкої 

промисловості переважає виробництво одягу, другу позицію займає 

текстильне виробництво, третю – виробництво шкіри та виробів  

з неї. Протягом аналізованого періоду у структурі реалізованої продукції 

легкої промисловості домінує виробництво одягу, про що свідчать дані 

рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Структура реалізованої продукції легкої промисловості  

в України (за видами виробництв),% [28] 
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Позитивні тенденції намітилися у зростанні обсягів реалізації продукції 

текстильного виробництва, питома вага якого у 2018 зросла на 11,28 в. п. 

порівняно з 2015 роком. Щорічне зниження обсягів реалізованих товарів зі 

шкіри (із 30,72 % у 2025 році до 22,45 % у 2018 році) сигналізує про те, що 

продукція такого виду заміщується імпортними аналогами. 

Проаналізуємо динаміку ввезення на територію України продукції 

легкої промисловості за 2015-2018 рр. у розрізі її основних видів (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Структура продукції легкої промисловості  

у товарній структурі імпорту [48] 

Рік 

Питома вага 

продукції 

легкої 

промисловості 

у товарній 

структурі 

імпорту, % 

Шкури 

необроблені, шкіра 

вичинена 

Текстильні 

матеріали та 

текстильні вироби 

Взяття, головні 

убори, 

парасольки 

млн. дол. 

США 
%* 

млн. дол. 

США 
%* 

млн. дол. 

США 
%* 

2015 4,88 167,4 9,15 1414,6 77,29 248,3 13,57 

2016 5,16 208,8 10,32 1545,7 76,37 269,4 13,31 

2017 4,55 251,3 11,13 1738,7 77,03 267,1 11,83 

2018 4,65 284,9 10,70 2011,7 75,58 365,1 13,72 

2019 5,15 283,0 9,03 2376,0 75,85 473,5 15,12 
 

* питома вага у структурі імпорту продукції легкої промисловості 

 

З даних табл. можна простежити такі основні тенденції: 

- левову частку у структурі імпорту займають текстильні матеріали та 

текстильні вироби, хоч за останніх три роки (2017-2019 рр.) спостерігаємо 

незначну тенденцію до їх зниження; такий стан речей зумовлений 

надмірною відкритістю вітчизняної економіки, зокрема у цій сфері, 

практичною відсутністю продукції імпортозаміщення та переважанням 

толінгових схем; 

- поступове нарощування імпорту взуття, що можна пояснити, з 

одного боку, усталеним стереотипом про вищу якість імпортного взуття, а 

з іншого, – скороченням внутрішнього виробництва шкіри та виробів  

з неї; 
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- приблизно десяту частину всієї імпортованої продукції легкої 

промисловості становлять шкури необроблені та вичинені, причому така 

тенденція зберігається доволі тривалий період; 

- текстильне виробництво, виробництво одягу та шкіри у структурі 

переробної промисловості належить до низькотехнологічних галузей, відтак 

імпортозалежність від такого виду товарів можна вважати однією із загроз 

економічній безпеці держави. 

Про зростання імпортозалежності текстильного виробництва свідчать 

також дані офіційних джерел Державної фіскальної служби України. Так, 

імпорт текстилю та виробів з текстилю (XI товарна група УКТЗЕД) зріс із 

1418 млн. дол. США 2015 року до 2165 млн. дол. США 2019 року, або у  

1,5 раза (див. рис. 2.10). Варто також зауважити, що питома вага текстильної 

продукції у загальній структурі імпорту товарів не перевищує 4,0 %, причому 

переважають тканини з синтетичних комплексних ниток, бавовняні тканини, 

гумові нитки та корд.  
 

 

Рис. 2.10. Сумарний обсяг текстилю та виробів з текстилю  

у 2015-2019 рр., млн. дол. США [148] 
 

Наведені офіційні дані двох державних структур – Державної служби 

статистики та Державної фіскальної служби України щодо питомої ваги 

імпортованих текстильних виробів дещо різняться, що, на нашу думку, 
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можна пояснити використанням різних методик при формуванні різних 

товарних груп. 

Вітчизняна легка промисловість використовує імпортовану 

давальницьку сировину, яка у відсотках до загального обсягу у 2019 році 

становила 15,5 %, а у вартісному вимірі – 486,2 млн. дол. США; у 2015 році 

аналізовані показники дорівнювали 391,2 млн. дол. США та 16,5 % 

відповідно. Імпорт готової продукції з давальницької сировини у 2019 році 

дорівнював 0,3 %, або 74,8 тис. дол. США, натомість у 2015 році – 364,9 тис. 

дол. США та 0,6 % відповідно [48].  

За результатами дослідження [58], збільшення в Україні підприємств, 

як займаються переробкою давальницької сировини, породжує низку 

деструктивних чинників, а відтак і загроз економічній безпеці. 

Насамперед, йдеться про перетворення України на «полігон» дешевої 

робочої сили для іноземних виробництв з високою часткою доданої 

вартості, посилення імпортної залежності від давальницької сировини, 

втрата експорторієнтованого потенціалу щодо нарощування 

високотехнологічної продукції, зниження обсягів прямих іноземних 

інвестицій. 

Важко не погодитися з авторами [141], що зростання 

експортоорієнтованості української деревообробної промисловості в частині 

збільшення обсягів експорту деревообробної продукції з низьким ступенем 

переробки сировини, є швидше негативною, аніж позитивною ознакою 

економічного розвитку, зокрема, з позиції екологічної безпеки. Цю тезу 

можна підтвердити статистичними даними щодо структури експорту 

деревообробної продукції у розрізі товарних груп. Так, упродовж останніх 

п’яти років у структурі експорту зростає частка продукції з низьким рівнем 

технологічності, напр., у 2018 році експорт деревини та виробів з деревини 

(44 товарна група) досягнув 73,05 % від загального обсягу експорту. 

Водночас аналіз структури імпорту деревообробної продукції у розрізі 

товарних груп сигналізує про невпинне зростання імпорту цієї продукції, 
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особливо з високим ступенем обробки сировини (особливо 48 товарної 

групи). Розгорнуту структуру імпортозалежності деревообробної 

промисловості України подано у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Структура імпорту деревообробної продукції 

 у розрізі товарних груп, % 

Товарна 

група 

2015 2016 2017 2018 

Імпортна 

вартість, 

тис. дол. 

США 

% 

Імпортна 

вартість, 

тис. дол. 

США 

% 

Імпортна 

вартість, 

тис. дол. 

США 

% 

Імпортна 

вартість, 

тис. дол. 

США 

% 

44 139909 13,62 187465 16,86 271402 22,65 294489 21,20 

45 6840 0,67 7547 0,68 6500 0,54 7535 0,54 

46 1714 0,17 1743 0,16 2237 0,19 1874 0,13 

47 95429 9,29 84226 7,57 93536 7,81 128612 9,26 

48 752660 73,27 798856 71,83 792946 66,18 923512 66,48 

49 30733 2,99 32333 2,91 31573 2,64 33097 2,38 

Всього 1027285 100 1112170 100 1198194 100 1389119 100 
 

Джерело: розраховано автором за даними [28] 

 

Аналізуючи дані табл. 2.8 зауважимо, що у структурі деревообробної 

продукції левову частку займає продукція з високим ступенем переробки 

сировини. Йдеться, насамперед, про товарну групу 48 «Папір і картон; 

вироби з них», питома вага якої хоч і демонструє певну стадну динаміку за 

2015-2018 рр. – 66,48 % 2018 року проти 73,27 % 2015 року, однак темпи 

зниження є незначними. Загалом можемо вважати, що зменшення обсягів 

імпорту продукції з вищим ступенем переробки сировини є ознакою 

імпортозаміщення такої продукції.  

Доволі мінливу динаміку демонструє продукція товарної групи  

44 «Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля», частка якої у структурі 

імпорту деревообробної продукції невпинно зростала із 13,62 % у 2015 році 

до 22,65 % у 2017 році. Хоч у 2018 році її частка знизилася до 21,20 %, проте 

у вартісному вираженні обсяги продукції цієї товарної групи щороку 

зростали, відтак за аналізований період зросли у 2,1 раза.  
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Вітчизняна промисловість значною мірою залежить від імпортованої 

маси з деревини або з целюлози (47 товарна група), обсяги якої невпинно 

зростають і в загальній структурі імпорту деревообробної продукції 

посідають третю позицію. У 2015-2018 рр. практично однакову  

частку займає 47 товарна група «Друкована продукція» – близько 3 %,  

тоді як спостерігаємо щорічне зростання імпортної вартості товарів цієї 

групи. 

Про рівень імпортозалежності деревообробної промисловості 

сигналізує частка імпортованої продукції у проміжному та кінцевому 

споживанні. Так, у 2018 році частка імпорту деревообробної продукції 

(групи С13-С15 за кодами КВЕД) порівняно з 2015 роком знизилася на 

10,22 в.п. – із 92,4 % до 82,18 %, водночас цей же показник у кінцевому 

споживанні збільшився на 9,61 в.п. – із 7,57 % у 2015 році до 17,18 % у 

2918 році (див рис. 2.11).  

 

 

Рис. 2.11. Частка проміжного та кінцевого споживання у структурі 

використання імпортної деревообробної продукції, % 

Джерело: побудовано автором за даними [28] 

 

Динаміку проміжного та кінцевого споживання, а також валового 

нагромадження капіталу представлено у табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Динаміка проміжного та кінцевого споживання виробництва 

деревини, паперу, поліграфічної діяльності та тиражування у структурі 

використання імпортної продукції, % 

Показник 2015 2016 2017 2018 

Відхилення (+/-) 

2016-

2015 

2017-

2016 

2018-

2017 

Проміжне споживання, % 92,39 91,69 82,23 82,18 -0,7 -9,46 -0,05 

Кінцеве споживання, % 7,57 7,65 17,13 17,18 0,08 9,48 0,05 

Валове нагромадження 

капіталу, % 
0,04 0,66 0,64 0,64 0,62 -0,02 0 

 

Джерело: розраховано автором за даними [28] 
 

Дані табл. 2.9 свідчать про зростаючу тенденцію використання 

імпортованої продукції деревообробної промисловості кінцевими 

споживачами, зокрема домогосподарствами та цілковиту відсутність 

валового нагромадження капіталу. 

Резюмуючи результати проведених оцінок, можна наголосити на 

домінуванні у структурі імпорту деревообробної продукції товарів з високим 

рівнем технологічної обробки, натомість продукція вітчизняної 

деревообробної промисловості характеризується надмірною енерго- та 

ресурсомісткістю. Як зазначають Л. Созанський та Л. Коваль, українська 

деревообробна промисловість не забезпечує необхідною продукцією 

виробничого призначення меблеву промисловість і сектор будівництва. 

Попит на продукцію кінцевого споживання меблевої промисловості на 

внутрішньому ринку на понад 90 % забезпечується імпортом [141]. 

Про високу залежність вітчизняної економіки від імпорту товарів та 

послуг свідчать порівняні дані частки продукції промисловості в імпортній 

продукції та держав-членів ЄС. Станом на 2016 рік питома вага 

імпортозалежності української промисловості дорівнювала 79,90 %, тоді як 

аналогічний показник для країн-сусідів становив: Польщі – 45,87 %, 

Угорщини – 55,09 %, Румунії – 49,06 %, Словаччини – 51,77 %. Загалом 

максимальне значення для країн ЄС за аналізованим показником було 

зафіксоване в Угорщині, мінімальне – у Латвії – 18,32 %. Окрім цього, 
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Україна, як і країни ЄС, найбільше імпортують товарів і послуг для потреб 

переробної промисловості. Для України цей показник становить 69,96 % від 

загального імпорту промислової продукції [179]. 

Реальна ситуація з надмірною імпортозалежністю ключових галузей 

національної економіки, хронічний від’ємний торговельний баланс є 

сигналами для реалізація ефективної політики імпортозаміщення. Вважаємо, 

що цей процес є каталізатором структурних зрушень в економіці та 

передумовою інноваційного розвитку, а відтак нарощуванням експортного 

потенціалу вітчизняних товаровиробників [69, с. 19]. 

 

2.3. Системне оцінювання впливу імпортозалежності на національну 

економіку України 

 

Посилення імпортної незалежності вітчизняної економіки задля 

зміцнення економічної безпеки актуалізують питання розрахунку інтегрального 

індекса імпортозалежності економіки України. Беручи за основу затверджені 

Мінекономрозвитку Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України, наукові напрацювання фахівців у сфері 

економічної безпеки [44; 91; 119; 122; 173], здійснимо розрахунок рівня 

імпортозалежності економіки України за таким алгоритмом (див. рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Алгоритму розрахунку рівня імпортозалежності економіки України 

Джерело: складено автором 

Алгоритм розрахунку рівня імпортозалежності економіки України 

Визначення відкритої системи індикаторів 

Процедура нормування статистичних даних 

Визначення ступеня впливу кожного індикатора на інтегральний індекс 

імпортозалежності національної економіки 

Інтегральна згортка індикаторів інтегрального індекса імпортозалежності 

національної економіки 

Визначення вагових коефіцієнтів 
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Перший етап передбачає визначення множини показників, які 

найповніше розкривають особливості імпортозалежності національної 

економіки. Критерієм відбору цих показників є такі характеристики, які 

можна оцінити за допомогою формалізованих або числових значень. При 

формуванні системи індикаторів для розрахунку рівня імпортозалежності 

національної економіки будемо керуватись такими принципами:  

– системності, тобто врахування не лише системи досліджуваних 

елементів зовнішньоекономічної сфери, а й взаємозв’язків між ними та 

зовнішнім середовищем;  

– комплексності, тобто максимальне поєднання різнобічних аспектів 

стану рівня імпортозалежності національної економіки;  

– однозначності означає, що розуміння та економічна інтерпретація 

досліджуваних індикаторів є незмінним, або моноконтентним;   

– адекватності, що передбачає відображення реального стану 

досліджуваних процесів;  

– безперервності, що припускає коригування існуючих показників або 

у разі потреби додавання нових; 

– об’єктивності фіксує недопущення неупередженості з боку будь-

яких суб’єктивних чинників. 

Множина індикаторів для розрахунку рівня імпортозалежності 

національної економіки, що ґрунтується на вищезгаданих принципах, 

представлена у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Множина індикаторів для розрахунку рівня імпортозалежності 

економіки України та вектор їх спрямованості (тип індикатора) 

№ 

з/п Назва індикатора Тип індикатора 

1. Темпи зростання імпорту товарів, % до попереднього року Дестимулятор 

2. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів, % Стимулятор 

3. Індекс промислової продукції, % до попереднього року Стимулятор 

4. Частка імпорту у загальному споживанні, % Дестимулятор 
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5. Частка імпорту у загальному споживанні продукції переробної 

промисловості, % 

Дестимулятор 

6. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, 

які вироблені на території України, % 

Стимулятор 

7. Частка імпорту у роздрібному товарообороті України, % Дестимулятор 

Джерело: складено автором 

 

Вихідні дані для проведення подальших розрахунків подано у 

табл. 2.11, яка містить вісім основних індикаторів, що визначатимуть 

інтегральний індекс імпортозалежності економіки України. 

Таблиця 2.11 

Індикатори імпортозалежності економіки України 
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2015 68,9 1,02 87,7 25,63 51,26 58,1 41,9 

2016 104,6 0,93 104,0 25,67 52,39 55,8 44,2 

2017 126,4 0,87 101,1 25,63 51,91 52,3 47,7 

2018 115,3 0,83 103,0 24,6 52,47 53,2 46,8 

2019 106,3 0,82 99,5 24,76 52,12 52,4 47,6 

 

Джерело: розраховано автором за даними [28] 

 

Другий етап алгоритму розрахунку інтегрального індексу 

імпортозалежності економіки України передбачає процедуру нормування 

показників, тобто перехід до такого масштабу вимірювання, при якому 

значення показників набувають співвимірного виду. 
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Зауважимо, що напрям впливу кожного індикатора на рівень 

імпортозалежності національної економіки визначатимемо через 

ідентифікацію кожного показника стосовно прямого або зворотного його 

впливу на значення інтегрального індексу. Особливості визначення типу 

індикатора розглянуто у п.п. 1.2 першого розділу роботи. Вектор 

спрямованості показників імпортозалежності національної економіки 

представлено у табл. 2.10. 

Для показників-стимуляторів нормування здійснюємо за максимальним 

значенням, а для показників-дестимуляторів – за мінімальним, що забезпечує 

безперервність функції інтегрального індексу та дотримання умови зміни 

нормованих показників у діапазоні від 0 до 1. У випадку, якщо деякі 

показники динамічного статистичного ряду дорівнюватимуть нулю або 

будуть від’ємними, виконаємо зміщення статистичної осі на відповідну 

кількість масштабних одиниць, щоб задовольнялася нерівність .0ix   

Наступний етап передбачає розрахунок вагових коефіцієнтів, що 

визначають ступінь внеску кожного індикатора в інтегральний індекс 

імпортозалежності економіки України. Застосування методу головних 

компонент програми «Статистика» дозволяє використовувати метод 

обертання квартимакс, що передбачає обертання факторних осей таким 

чином, щоб збільшити значення факторних навантажень із врахуванням 

якості структури всіх компонент. Остання характеристика важлива для 

подальшого використання значень факторних навантажень та питомої ваги 

кожної компоненти у загальній дисперсії для визначення ваг індикаторів 

[173]. 

Таким чином, спочатку знаходимо вектор-матрицю дисперсій 
i

D  та 

матрицю абсолютних величин факторних навантажень 
i

A  (з використанням 

повороту осі та квартимаксної нормалізації, що встановлює більш прості 

кореляційні зв’язки між відповідними змінними та факторами) для 

сформованої групи індикаторів. 

Визначимо матриці 
i

A  та 
i

D  за допомогою таких формул: 
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де 
jj

a абсолютні значення елементів матриці після повороту осі та 

квартимаксної нормалізації; 
j

d – значення дисперсії, що визначається за 

формулою: 

 MxMxMd
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,)()( 22  сподіванняематематичн . (2.2) 

Для знаходження ваги кожного фактора відповідної групи обчислимо: 
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Далі сформуємо матрицю ваг для показників кожного фактора:  
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Значення вагових коефіцієнтів наведено у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Значення вагових коефіцієнтів індикаторів імпортозалежності 

національної економіки 

№ 

з/п 
Назва індикатора 

Значення 

вагового 

коефіцієнта 

1. Темпи зростання імпорту товарів, % до попереднього року 0,1664 

2. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів, % 0,1295 

3. Індекс промислової продукції, % до попереднього року 0,2096 

4. Частка імпорту у загальному споживанні, % 0,0743 

5. Частка імпорту у загальному споживанні продукції переробної 

промисловості, % 
0,2179 
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6. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які 

вироблені на території України, % 0,0981 

7. Частка імпорту у роздрібному товарообороті України, % 0,1043 
 

Джерело: розраховано автором 

 

Аналіз значень вагових коефіцієнтів свідчить про домінування таких 

індикаторів як «Частка імпорту у загальному споживанні продукції 

переробної промисловості, %» та «Індекс промислової продукції, % до 

попереднього року» в інтегральному індексі рівня імпортозалежності 

національної економіки, значення вагових коефіцієнтів дорівнюють 0,2179 та 

0,2096 відповідно. Найменшу питому вагу у розрахованому індексі 

становлять показники «Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі 

товарів, які вироблені на території України, %» (0,0981) та «Частка імпорту у 

загальному споживанні, %» (0,0743). 

Наступний етап передбачає визначення скалярних значень 

інтегрального індексу імпортозалежності національної економіки у 

мультиплікативній формі: 

.,0,1,
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NnzI
j
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jj
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   (2.5) 

Розраховані значення інтегрального індексу імпортозалежності 

національної економіки України наведено у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Інтегральний індекс імпортозалежності економіки України 

Назва показника (індекса) Роки  

2015 2016 2017 2018 2019 

Інтегральний індекс імпортозалежності 

економіки України 
0,9642 0,9147 0,8712 0,8827 0,8808 

 

Джерело: розраховано автором 

 

Графічне зображення інтегрального індексу імпортозалежності 

економіки України подано на рис. 2.13. 
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Тепер проводимо інтегральну згортку для індикаторів імпортозалежності 

національної економіки на основі розрахунку динамічного ряду інтегрального 

індексу імпортозалежності економіки України та інтегральних індексів 

порогових значень за мультиплікативною формою. 

 

Рис. 2.13. Динаміка інтегрального індексу імпортозалежності  

економіки України 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з рисунка, рівень імпортозалежності економіки України 

доволі високий, хоч намітилися незначні позитивні тенденції. Певні 

невідповідності загальновідомих економічних законів та емпіричних даних 

щодо України також потребують належних пояснень. Сукупність 

мікрорівневих взаємодій на рівні окремих секторів національної економіки 

може мати вагомі макрорівневі наслідки, особливо за умови реалізації 

регіональної чи галузевої політики.  

Актуальна економічна проблема полягає у коректності вибору 

економічних показників та економічній інтерпретації взаємозв’язків між 

ними. Виявлення зв’язків відповідних показників з низкою інших 

важливих економічних показників було б одночасно підтвердженням 

їхньої аналітичної цінності та підставою для формування орієнтирів 

державної політики. 
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Упродовж останніх десятиліть практично в усіх країнах світу в 

економічних дослідженнях дедалі частіше акцентують увагу на впливі на 

макроекономічні та суспільні процеси чинників, пов’язаних із поведінкою 

економічних агентів, забезпеченням їх інтересів та ймовірними конфліктами 

на цій основі й виникненням деструкцій в економіці. Економічний дискурс 

проблем довіри можемо розглядати і в контексті економічної поведінки 

суб’єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Спробуємо розглянути проблему імпортозалежності національної 

економіки у розрізі встановлення взаємозв’язків між окремими показниками 

з урахуванням методології кореляційного аналізу. 

Безумовно розрахунок коефіцієнтів кореляції є поширеним методом 

вимірювання тісноти зв’язків між різними показниками, причому коефіцієнт 

лінійної кореляції Пірсона є найвідомішим з таких показників. Разом з тим, 

обов’язковою умовою його заcтосування є наявність нормального закону 

розподілу обох показників, тісноти зв’язку між якими вимірюється. Значення 

асиметрії та ексцесу відповідних показників мають бути близькими до нуля. 

Однак ці умови щодо економічних показників, залучених у дане дослідження 

не виконуються.  

Відтак спробуємо використати коефіцієнт кореляції Фехнера, який 

можна застосувати для перевірки взаємозв’язків малих рядів даних. 

Коефіцієнт Фехнера – це оцінка ступеня узгодженості напрямків відхилень 

індивідуальних значень факторної та результативної ознак від їх середніх 

значень. Коефіцієнт Фехнера поряд з такими коефіцієнтами, як коефіцієнт 

Спірмена і коефіцієнт Кендела, відноситься до коефіцієнтів кореляції знаків. 

Коефіцієнт кореляції знаків заснований на оцінці ступеня узгодженості 

напрямків відхилень індивідуальних значень факторного та результативного 

ознак від відповідних середніх. Вихідні дані для розрахунку досліджуваних 

показників наведено у додатку Д. 

На рис. 2.14–2.16 графічно продемонстровано наявність прямого чи 

оберненого зв’язку між досліджуваними параметрами. 
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Рис. 2.14. Зв’язок між темпами зростання імпорту товарів, % до 

попереднього року та коефіцієнтом покриття експортом імпорту товарів, % 

 

Як видно з рис. 2.14. зв'язок між досліджуваними показниками 

спостерігаємо оберненим, коефіцієнт Фехнера дорівнює -0,6; тобто можемо 

зробити висновок, що зростання імпорту товарів призводить обернено 

корелює з коефіцієнтом покриття експортом імпорту товарів.  

 

Рис. 2.15. Зв’язок між темпами зростання імпорту товарів, % до 

попереднього року та зовнішньоекономічною безпекою, % 
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Наявність прямої залежності між темпами зростання імпорту товарів, 

% до попереднього року та показником зовнішньоекономічної безпеки, на 

нашу думку, свідчить про певний нелінійний зв'язок між досліджуваними 

показниками. 

 

Рис. 2.16. Зв’язок між темпами зростання імпорту товарів, % до 

попереднього року та інвестиційно-інноваційною безпекою, % 

 

Незначний обернений зв'язок (коефіцієнт Фехнера дорівнює -0,2) між 

темпами зростання імпорту товарів, % до попереднього року та інвестиційно-

інноваційною безпекою сигналізує про неузгодженість макропроцесів у 

національній економіці. 

Загалом можемо стверджувати, що наша спроба емпірично підтвердити 

загальновизнану закономірність щодо зв’язку між показниками, що 

характеризують рівень імпортозалежності вітчизняної економіки та 

економічної безпеки привела до певного несподіваного результату. 

Вірогідно, неврахування низки ризиків, деструктивних чинників та 

інфляційних процесів є тими похибками, які спотворюють реальні 

результати. Також варто зауважити, що недостатня ефективність державної 

політики зменшення імпортозалежності національної економіки посилюється 
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впливом системних загроз економічній безпеці України. Під загрозами 

розуміємо систематичний вплив деструктивних чинників на стан 

досліджуваного об’єкта, що загрожує виникненню негативних незворотних 

процесів та спонукає відповідальних суб’єктів вживати адекватних заходів 

щодо нейтралізації (мінімізації) їхньої дії. 

Системні загрози посилення імпортозалежності національної економіки 

можемо класифікувати за такими підвидами [70]: 

 економічні: 

- сповільнення відтворювальних процесів, зниження ефективності 

внутрішнього виробництва та посилення залежності національної економіки 

від кон’юнктури зовнішніх ринків; 

- функціонування слабкого конкурентного середовища, в окремих 

випадках отримання економічних вигод від несанкціонованого проведення 

ділових розвідок; 

- прояви монополізації у сфері товарного обігу та ринкових сегментів; 

- невикористання інструментів політики протекціонізму; 

- зростання частки іноземного капіталу та доходів, отриманих 

злочинним шляхом; 

- поширення тенденції технологічного відставання від розвинених країн; 

- високий рівень тінізації товарно-грошових відносин; 

- відсутність регуляторної системи внутрішньої оптової та роздрібної 

торгівлі; 

 інституційні: 

- недієвість інституційного середовища через низьку конкурентоздатність 

інститутів влади; 

- надмірний державний нагляд, що в окремих випадках здійснюється без 

дотримання законодавчих норм та правил; 

- домінування непрозорих конкурентних відносин; 

- висока монополізованість внутрішнього ринку, обмежений доступ 

вітчизняних товарів до роздрібних торговельних мереж; 
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- неефективність державних інститутів щодо запровадження політики 

імпортозаміщення; 

- невисокий рівень суспільної відповідальності органів влади та бізнес-

середовища; 

- гальмування розвитку державно-приватного партнерства, що 

зумовлено низьким рівнем соціально-економічної культури; 

- низький рівень розвитку інноваційної інфраструктури, повільні темпи 

трансферу наукомістких технологій, невисока інноваційна активність 

суб’єктів бізнесу; 

- нерозвиненість мережі інституцій міжрегіональної економічної 

інтеграції та створення міжрегіональних кластерів та бізнес-груп; 

 структурні: 

- посилення інтелектуально-висококваліфікованої міграції; 

- низький рівень комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

- хронічне домінування низькоукладних технологічних рівнів та 

часткова деіндустріалізація національної економіки; 

- стагнація інвестиційної активності бізнесу, недовіра до інвестиційно-

інноваційної політики з боку населення; 

- погіршення структури споживання товарів та послуг домашніми 

господарствами, відсутність моделі внутрішнього споживання; 

- надмірна відкритість національної економіки до зовнішніх впливів, 

зокрема щодо імпорту продукції промислового та продовольчого характеру; 

- низька частка продукції з високою доданою вартістю у структурі 

внутрішнього товарообороту; 

- структурно розбалансована сфера товарного обігу 

- регіональні диспропорції за ключовими структурними показниками, 

розвитком інфраструктури, бюджетними асигнуваннями, фіскальними 

можливостями, інвестиційним забезпеченням, рівнем життя тощо; 

 соціальні:  

- часткова невідповідність програм реформування національної 

економіки визначеним соціальним пріоритетам; 
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- неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів 

громадян, неадекватність вартості робочої сили, зокрема за одиницю 

робочого часу; 

- відсутність дієвих кроків щодо подолання бідності та збалансування 

продуктивної зайнятості працездатного населення; 

- дефіцит трудових ресурсів, що невпинно зростає, старіння населення, 

низька економічна активність і недооцінка реальної вартості робочої сили; 

- загострення демографічної кризи, скорочення чисельності населення 

через погіршення здоров'я, низьку якість життя, низький рівень 

народжуваності, високу смертність, а також посилення еміграції громадян 

України за кордон. 

Ідентифікація системних загроз посилення імпортозалежності 

національної економіки передує розробці механізму з протидії окресленим 

деструктивним проявам, або реалізації державної політики імпортозаміщення. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

За підсумками проведеного у другому розділі дослідження 

сформульовано такі висновки. 

Ідентифіковано деструктивні чинники зростання імпортної залежності 

вітчизняної економіки, що є наслідком неефективної державної політики у 

різних галузях національної економіки та виступають передумовою 

виникнення реальних та потенційних загроз економічній безпеці 

вітчизняного ринку.  

Проаналізовано причини виникнення таких деструктивних елементів, 

як дисбаланс розподілу фінансових ресурсів між секторами економіки, 

наявність структурних диспропорцій, неспроможність вітчизняної 

промисловості задовольнити зростаючий попит на високотехнологічні та 

інноваційні товари, низька інноваційна активність вітчизняних виробників, 
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падіння платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію та 

хронічний інвестиційний голод, консерватизм у промисловій політиці та 

використання у виробництві морально та технічно застарілого обладнання, 

наявність інституційних бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють зміну 

структури сукупного попиту на користь інноваційної та якісно кращої 

продукції та відповідну зміну структури вітчизняної продукції.  

Наголошено на причинах та обставинах виникнення диспаритету у 

зовнішній торгівлі України та невиправдано низького рівня орієнтації 

вітчизняних товаровиробників на національний ринок.  

Аналіз структури використання імпортної продукції в Україні дозволив 

виявити такі тенденції: частка проміжного споживання за період з 2015 по2019 

рр. характеризувалася спадною тенденцією, споживання домогосподарствами 

іноземних товарів і послуг щороку збільшувалося, частка інвестицій в основний 

капітал – зменшувалася. Зроблено висновок, що така ситуація сигналізує про 

залежність вітчизняної економіки від іноземного капіталу, що спрямовується на 

розширення виробництва та зростання прибутків. 

Наголошено, що головною передумовою успішної реалізації політики 

імпортозаміщення є пріоритетність національних економічних інтересів. Для 

цього держава у своєму арсеналі має велику кількість активних та пасивних 

інструментів. До активних інструментів належать купівля ліцензій, патентів, 

застосування спеціального інвестиційного контракту, до пасивних – бюджетні 

субсидії, податкові пільги, цінові, кредитні та інші преференції. Обґрунтовано 

пріоритетність використання активних інструментів, за допомогою яких можна 

активізувати інвестиційну діяльність вітчизняних підприємств, а відтак 

зменшити навантаження на державний бюджет. 

Запропоновано конкретні кроки щодо зміни усталених акцентів 

розвитку національної економіки та вироблення нової стратегії 

імпортозаміщення з урахуванням можливих наслідків карантинних заходів в 

умовах поширення COVID-19 та прискорених темпів діджиталізації 

суспільних та економічних процесів. 
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Проаналізовано імпортну залежність окремих секторів вітчизняної 

економіки від надходжень сировини, напівфабрикатів та готової продукції з-

за кордону.  

Наголошено, що українська хімічна промисловість характеризується 

надмірною імпортозалежністю в сегменті проміжного споживання (понад 

80 %), у структурі імпорту хімічної продукції найвищу питому вагу займає 

фармацевтична продукція (28 %). 

Аргументовано, що за структурою хімічних речовин в Україні 

переважають елементи сировинного походження (добрива та азотні сполуки, 

пластмаси, синтетичні каучуки), а частка імпорту у проміжному споживанні 

хімічної продукції за останніх чотири роки перевищує 92 %. Акцентовано 

увагу на тому, що хімічна галузь є особливо вразливою до кон’юнктури 

світового ринку, а надмірна імпортна залежність є результатом несистемного 

структурного реформування галузі загалом. 

Виявлено причини високої імпортної залежності легкої та 

деревообробної промисловості, що є наслідками використання толінгових 

механізмів та продукції з високим ступенем переробки сировини. 

Особливістю текстильного виробництва з позиції імпортозалежності є висока 

питома вага кінцевого споживання у структурі використанні імпортної 

продукції. 

Аналіз структури імпорту деревообробної продукції у розрізі товарних 

груп сигналізує про невпинне зростання імпорту цієї продукції, особливо з 

високим ступенем обробки сировини (особливо 48 товарної групи).  

Аргументовано, що ступінь імпортозалежності галузей вітчизняного 

виробництва залежить від таких критеріїв, як рівень технологічності та 

витратності виробництва. 

З використанням методології інтегрального оцінювання розраховано 

рівень імпортозалежності економіки України. Опираючись на принципи 

системності, комплексності, однозначності, адекватності, безперервності та 

об’єктивності сформовано множину індикаторів, що найґрунтовніше 
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відображають стан імпортної залежності вітчизняної економіки. Результати 

проведених розрахунків підтвердили високий рівень імпортозалежності 

економіки України. 

Основні результати, одержані у другому розділі дисертаційної роботи, 

опубліковано у працях [69; 70; 71; 127]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ 

 В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

 

3.1. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення та безпеки 

розвитку внутрішнього товарного ринку України 

 

Сьогодні людство переживає постійні зміни в економічних процесах, 

зумовлені турбулентністю світового порядку та різноплановими викликами 

та стресами. Цьогорічна пандемія COVID-19 спричинила невідворотні зміни 

у глобалізаційному форматі політичних, торговельних, міграційних, 

суспільних відносин. Глибоке падіння економічної активності в цілому світі 

у 2020 році, тривале продовження карантинних заходів та відсутність чіткого 

антикризового плану заходів з підтримки економіки та захисту вітчизняних 

виробників є реальними загрозами економічного відновлення як в цілому 

світі, так і в Україні зокрема. 

Вразливість національної економіки до зміни кон’юнктури на 

світовому ринку ставлять перед урядом низку завдань щодо прийняття 

рішучих кроків у напрямі вибору вектора зовнішньоторговельних відносин з 

країнами-партнерами України. Прийнята ще у 2017 році Експортна стратегія 

України («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівля) потребує 

відповідних корегувань та, ймовірно, зміни ключових акцентів у 

переорієнтації української економіки на нові рейки господарювання. 

На нашу думку, сьогодні актуалізується питання переосмислення 

задекларованих стратегічних цілей розвитку торгівлі України на 

середньострокову перспективу та розробки концептуальних засад політики 

імпортозаміщення на тривалішу перспективу з урахуваннях потенційних та 

реальних загроз економічній безпеці держави. 

За оцінками експертів [156, с. 14], усі елементи сукупного попиту у 

2020 році матимуть від’ємну динаміку, водночас найбільшим буде падіння 
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інвестицій – до 14,8 %, зростання дефіциту державного бюджету – до 5,6 %, 

зростання бідності населення – до 10-20 %, а найбільш вразливими галузями 

економічного розвитку – роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія 

та машинобудування. 

З огляду на прогнозовані тенденції вкрай важливими стають питання 

конкретизації стратегічних орієнтирів, операційних завдань та засобів 

протидії загрозам розвитку зовнішньоторговельних відносин та зміцнення 

економічної безпеки держави загалом. Не менш важливими постають 

питання національної конкурентоспроможності, яка значною мірою 

зумовлюється взаємодією окремої держави та її економіко-правової системи 

з міжнародними інституціями.  

В економічній науці проблема зниження імпортозалежності 

національної економіки є однією з ключових. Водночас подальшого 

дослідження потребує проблема посилення інноваційного вектора розвитку 

внутрішнього ринку та зміцнення економічної безпеки України загалом. 

Особливого розгляду потребує проблема зниження імпортозалежності 

української економіки та її переорієнтація на експортоорієнтований розвиток 

з використанням пакету активних інструментів.  

Сучасний стан зовнішньоторговельних зв’язків України характеризується 

надмірною імпортною залежністю як щодо високотехнологічної продукції, так і 

товарів широкого використання, виробництво яких можна налагодити 

всередині країни. У структурі експорту переважає сировинна продукція, що є 

абсолютно невиправданим з огляду на наявний в Україні потужний ресурсний 

потенціал, якісну робочу силу, сприятливі кліматичні умови, географічне 

розташування, розвинуту індустрію інформаційних технологій. Ще однією 

особливістю вітчизняної економіки є чималі обсяги тіньового обороту і 

контрабанди, що свідчить про корупційну складову, а також надмірно 

ліберальна зовнішньоторговельна політика, в той час як для більшості країн 

світу пріоритетом залишаються національні економічні інтереси. Так, за даними 

[181] за рівнем протекціонізму у світі Україна посідає 50-ту позицію, 



120 

реалізовуючи 99 протекціоністських заходів, натомість відносно України 

застосовується 1247 протекціоністських заходів 81 країною.  

За таких умов особливої актуальності набувають питання нарощування 

вітчизняного виробничого потенціалу, підвищення конкурентоспроможності 

української продукції, послаблення імпортної залежності та перехід до 

експортоорієнтовного розвитку. Імпортозаміщення як один з типів економічної 

стратегії та промислової політики держави в період кризового та посткризового 

виходу світової економіки з «лещат» пандемії 2019-2020 рр. можна розглядати 

як перехідний етап для прискореної модернізації вітчизняного виробництва. 

Держава повинна покращувати інвестиційний клімат для залучення найперше 

вітчизняних, а відтак прямих іноземних інвестицій у пріоритетні або стратегічні 

галузі (сектори) національної економіки. 

Світовою практикою доведено, що політику імпортозаміщення 

доцільно застосовувати у кількох важливих галузях, що характеризуються 

достатнім рівнем технологічної готовності та розвиненою інфраструктурою. 

Відбирати проекти імпортозаміщення потрібно з урахуванням світової 

тенденції посилення міжнародної спеціалізації виробництва та за критерієм 

відповідності імпортозамінюваних товарів світовому рівню аналогічних 

товарів за основними технічними та економічними параметрами. 

А. Мазаракі та Т. Мельник пропонують використовувати не класичну 

модель імпортозаміщення, зорієнтовану на власні ресурси, а модель 

індустріального імпортозаміщення із залученням іноземного капіталу та 

можливостей ТНК [86, с. 14]. 

Можна погодитися з такими міркуваннями за умови активізації 

інвестиційного клімату в Україні, формування інституційних умов підтримки 

вітчизняного виробника, запровадження прозорих правил ведення бізнесу, 

захисту внутрішнього ринку від неправомірної конкуренції, забезпечення 

захисту об’єктів інтелектуальної власності, спрощення процедур патентування 

та отримання авторського та суміжних прав. 

Щодо участі іноземних інвестицій, варто навести приклад Малайзії, уряд 

якої обрав стратегію експортної диверсифікації. Особливістю такої моделі є 
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розстановка акцентів на розвиток легкої промисловості, сільського 

господарства та добувної галузі з поступовим перенаправленням отриманих 

доходів від експорту сировини та залучення інвестицій у такі сектори 

національної економіки, як машинобудування, автомобільна та електронна 

промисловість, комп’ютерні технології. Іноземні інвестиції в цій країні 

насамперед використовувалися для розвитку сільського господарства, а вже 

потім спрямовувалися на модернізацію обробної промисловості та розвиток 

сфери високих технологій. 

Можемо стверджувати, що застосування такої моделі політики 

імпортозаміщення є доволі перспективним напрямом для вітчизняної економіки 

з огляду на наявний нереалізований інтелектуальний потенціал, інноваційні 

розробки вітчизняних науковців, успіхи ІТ-компаній, активний розвиток 

індустрії креативних технологій. Важливу роль повинна відіграти держава, 

зокрема щодо розробки нормативно-правового підґрунтя для таких процесів, 

проведення кардинальних економічних та соціальних реформ, витіснення 

тіньового бізнесу, нелегального працевлаштування, перегляду тарифів щодо 

оплати праці тощо. Переконані, що найбільш стимулюючими чинниками 

масового та неконтрольованого відтоку працездатної частини населення є 

неможливість отримати на батьківщині достойну (адекватну) заробітну плату за 

виконану роботу (надані послуги). Розв’язання цієї проблеми, на наш погляд, 

дозволить частково збалансувати питання трудової еміграції та забезпечити 

розвиток внутрішнього виробництва із залученням вітчизняних фахівців. 

Р. Лупак зосереджує науковий погляд на проблематиці державного 

регулювання імпортозаміщення, а відтак реалізації завдань у сфері 

економічної безпеки держави [81]. При цьому державне регулювання 

розглядає у регіональному та галузевому аспектах. Заслуговують на увагу 

пропозиції автора щодо збільшення масштабів використання потенціалу 

сільських територій у процесах імпортозаміщення, встановлення додаткових 

податкових зборів на товари критичного імпорту, розробки та реалізації 

програми системної детінізації імпортних потоків ресурсів та товарів у 

галузевих сегментах внутрішнього ринку. 
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У рамках державної політики імпортозаміщення Я. Жаліло окреслює 

перспективні напрями та заходи економічного протекціонізму, наголошуючи при 

цьому, що виважене застосування комплексу заходів інституційно-правового, 

монетарного, фіскального, цінового, соціального та зовнішньоекономічного 

характеру дозволить істотно підсилити процеси формування інституційного 

середовища протидії імпортозалежності економіки України [38]. 

На нашу думку, основними передумовами результативної політики 

імпортозаміщення є: спрощення процедур створення бізнесу та пільгового 

оподаткування (для тих суб’єктів бізнесу, які вироблятимуть продукцію, що є 

аналогами імпортованих, особливо з групи критичного імпорту); нарощення 

виробничого потенціалу вітчизняних підприємств; забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності; недопущення монополізації ринків та ресурсів; 

встановлення інвестиційних бар’єрів щодо обмеження участі іноземного 

капіталу у видах діяльності, що визначені як стратегічні; активно 

пропагувати гасло «Підтримуймо національного виробника» тощо. 

Нинішня ситуація поширення модифікованих вірусних захворювань, яка 

застановляє уряди провідних країн світу переглянути архітектоніку світового 

економічного порядку, дає сигнали і вітчизняним урядовцям, бізнесменам, 

небайдужим громадянам використати цей період для переформатування 

внутрішніх виробничо-господарських зв’язків і процесів та виробити нові чіткі 

орієнтири зміцнення національної економіки як на рівні окремих галузей, так в 

регіональному розрізі. Історія розвитку людської цивілізація неодноразово 

підтверджувала випадки, коли кризові ситуації ставали поштовхом для 

розвитку нових видів діяльності, а відтак переходу на вищі технологічні рівні.  

До проривних галузей національної економіки можна віднести 

інформаційні та комунікативні технології, креативні індустрії, аерокосмічну 

галузь, які в рамках Експортної стратегії України [35] визначені як 

перспективні експортоорієнтовані сектори економіки. 

Варто зауважити, що сектор інформаційних технологій 

представлений вітчизняними аутсорсинговими компаніями з розробки 

програмного забезпечення для цілої низки світових компаній та є одним з 
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небагатьох секторів, де Україна зберігає конкурентоспроможність у 

глобальній економіці. Частка ІТ-індустрії у ВВП України складає 

приблизно 3,4%. Протягом останніх 10 років експорт ІТ-послуг суттєво 

зростав (у середньому на 20,7% на рік). У 2018 році доходи України від 

експорту продукції ІТ–галузі склали 4,5 млрд дол. США за даними 

Асоціації «Інформаційні технології України» [185], що становить близько 

7,9% від загального експорту товарів і послуг за 2018 рік.  

До переваг цього сектору можна віднести здатність українських ІТ-

компаній створювати складні програмні продукти. Така ситуація зумовлена 

високим рівнем підготовки таких фахівців та конкурентоспроможними 

умовами щодо організації та ведення бізнесу. 

Швидкими темпами розвивається вітчизняний сектор креативних 

індустрій, зокрема графічний, промисловий дизайн та дизайн інтер’єру, 

аудіовізуальні послуги, образотворче та сценічне мистецтво. 

Багата українська культурна спадщина та унікальність і самобутність 

української нації стали поштовхом для розвитку різних напрямів традиційної 

культури – творчого ремесла, декоративно-прикладного мистецтва, організації 

та проведення фестивалів.  

Цей стратегічний сектор вітчизняної економіки всупереч обмеженим 

заходам, спричинених цьогорічною пандемією, має потенціал для активного 

розвитку. Підтвердженням цьому є задекларована участь України у Всесвітній 

виставці «Експо-2020» з представленням експонатів з категорії смарт 

технологій. Усі експозиції павільйону об’єднані навколо ідеї формування 

нового інноваційного та мобільного суспільства, що існує в гармонії з 

природою. Презентовані інноваційні технології засвідчують глибоке розуміння 

українськими новаторами необхідності переходу до філософії смарт-життя в 

рамках всієї планети та реалізації концепцій розумного та раціонального 

споживання. 

Конкурентні переваги має українська аерокосмічна галузь, яка є 

консолідованим сектором, що виробляє унікальну авіаційну та космічну 

техніку, а основними замовниками виступають США, Індія, Китай, Туреччина. 
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Для реалізації політики імпортозаміщення держава може використовувати 

як активні, так і пасивні знаряддя. Варто наголосити, що в умовах перманентної 

кризової ситуації найчастіше використовуються інструменти пасивного 

характеру. Беручи до уваги той факт, що кожен із згаданих інструментів має свої 

переваги та недоліки, ефективність їх застосування залежить від інституційного 

середовища, в якому їх використовують.  

Цілковито погоджуємося з тезою М. Однорог про нагальну потребу 

проведення інституціоналізації імпортозаміщення, тобто встановлення 

формальних і неформальних норм, правил застосування інструментів державної 

підтримки самозабезпечення виробленими всередині країни товарами, 

виконаними роботами, наданими послугами і приведення цих норм у систему, 

здатну забезпечити заміщення імпорту [104, с. 15]. 

Попри домінування пасивних інструментів державної політики 

імпортозаміщення вважаємо за доцільне акцентувати увагу на застосуванні 

активного інструментарію. Мова йде, насамперед, про пріоритетну роль 

держави щодо забезпечення відповідних нормативно-правових засад для 

ведення чесних правил гри на внутрішньому ринку та встановлення 

сприятливих умов для підтримки інноваційної активності вітчизняних суб’єктів 

бізнесу. При наданні переваги активній формі підтримки національного 

товаровиробника держава зменшує навантаження на державний бюджет та 

державні фонди підтримки бізнесу. З огляду на хронічне скорочення 

бюджетних ресурсів та суттєві недоліки цінових та кредитних регуляторів, на 

нашу думку, варто розширити застосування інноваційних інструментів, зокрема 

податкових, які характеризуються універсальністю та гнучкістю.  

Наслідками такого інноваційного стимулювання можуть стати: трансфер 

прогресивних технологій виробництва (за відсутності таких вітчизняного 

походження); забезпечення населення товарами як широкого вжитку, так і 

тривалого користування (це продукція харчової, промислової галузі, 

машинобудування); формування органічного інкубаційного середовища (за 

рахунок селекції інститутів, здатних стати інкубаторами для суб’єктів бізнесу з 

виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт); впровадження 
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«розумних технологій», зорієнтованих на раціональне використання ресурсів та 

території, збереження природного середовища на засадах екологічності, 

гармонійності та високої технологічності. 

З урахуванням окреслених напрямів політики імпортозаміщення в Україні 

пропонуємо акцентувати (зосередити) увагу на кількох стратегічних орієнтирах 

та операційних завданням, які можуть бути використані під час корегування 

такого виду національної політики на найближчу перспективу (рис. 3.1).  
 

 
 

Рис. 3.1. Стратегічні орієнтири та операційні завдання політики 

імпортозаміщення в Україні [188, c. 29] 

Джерело: авторська розробка 

3. Впровадження 

«розумних (смарт) 

технологій» 

Головна мета: зниження імпортозалежності вітчизняної економіки та перехід 

до експортоорієнтованого розвитку, гармонізованого із засобами 

стимулювання конкурентоспроможності українських підприємств  

Стратегічні орієнтири Операційні завдання 

1. Створення наукомісткої 

інноваційної продукції 

2. Активізація процесів 

діджиталізації та 

роботизації 

1. Розвиток та раціональне використання людського 

капіталу як ключового чинника інформаційно-

інноваційної економіки. 

2. Перехід вітчизняних підприємств до ефективних за 

технологічними та соціально-економічними 

критеріями моделей виробництва/споживання 

продукції (товарів і послуг). 

3. Екологізація виробництва/продукції (на основі 

реалізації концепцій «зеленої» і «циркулярної» 

економіки, а також інших, екологічно безпечних 

моделей господарювання та довгострокового 

розвитку). 

1. Організація мережі контактів та створення 

партнерства між трьома природними партнерами в 

інноваційній діяльності – дослідниками, 

підприємцями та джерелами фінансування. 

2. Формування наукових інкубаційних центрів для 

розробки інноваційних проектів та тестування 

інноваційної продукції. 

3. Забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, спрощення процедур патентування та 

отримання авторського та суміжних прав. 

1. Нагромаджування інформаційних ресурсів та 

модернізація матеріально-технічної бази науки і 

освіти. 

2. Розвиток інфраструктури зв’язку з партнерами. 

3. Формування системи багатоканальної системи 

зв’язку з клієнтами. 
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Успішна реалізація стратегії імпортозаміщення (дотримання стратегічних 

орієнтирів та виконання операційних завдань) можлива за умов дотримання 

принципів інноваційності, екологічності, енергоємності, раціональності, 

технологічності, а її наслідками можуть стати: 

для держави: створення конкурентного середовища та розвиток 

споживчого ринку; стимулювання попиту на інновацій, зокрема шляхом 

розширення державного замовлення на інноваційну продукцію; зростання 

попиту на товари внутрішнього виробництва, що призведе до інтенсивнішого 

розвитку національної економіки; позитивну динаміку кон’юнктури 

внутрішнього ринку, його наповнення товарами-аналогами імпортних; 

зміцнення таких ключових видів економічної безпеки держави, як виробнича, 

макроекономічна, продовольча, інноваційна, інвестиційна, інтелектуальна; 

призупинення масового відтоку працездатного населення на тимчасові (сезонні) 

роботи за кордон, уповільнення еміграції висококваліфікованих фахівців та 

креативної молоді; 

для суб’єктів бізнесу: розширення виробничих потужностей 

вітчизняних суб’єктів бізнесу; усвідомлення соціальної відповідальності; 

технологічне оновлення; позиціонування продукції на різних сегментах 

національного ринку; 

для населення: зростання зайнятості населення і, як наслідок, зниження 

безробіття та підвищення рівня життя та платоспроможності населення; 

підвищення доходів громадян та формування підґрунтя для збільшення частки 

середнього класу у структурі населення України. 

Конкретні кроки щодо реалізації стратегії експортоорієнтованого 

розвитку національної економіки подано на рис.Е. 1-Е. 3 додатку Е. 

На нашу думку, реалізація зазначених заходів сприятиме нарощуванню 

обсягів експорту вітчизняної продукції, зміцненню конкурентних позицій 

України на світовому ринку та посиленню економічної безпеки загалом. 
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3.2. Напрями інституційних змін та структурних реформ в 

контексті реалізації державної політики імпортозаміщення 

 

Відсутність стратегії виробництва імпортозамінної продукції призвела 

до витіснення вітчизняних товаровиробників не лише із зовнішнього, а й 

внутрішнього ринку. Однак окремі реальні кроки в напрямі проведення 

структурних реформ мають місце.  

Нині в Україні забезпечується доволі активна державна позиція щодо 

зменшення імпортозалежності вітчизняної оборонної промисловості. У 

цьому контексті розроблені конкретні кроки з питань імпортозаміщення. 

Так, на законодавчому рівні затверджено Порядок огляду оборонно-

промислового комплексу, в якому визначені довгострокові пріоритети 

реалізації державної військово-промислової політики та напрями 

реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу 113. З метою 

оптимізації процедур імпортозаміщення та сприяння розвитку кооперації 

підприємств та організацій в оборонно-промисловому комплексі ведеться 

відповідний реєстр 114. Запровадження такого реєстру дозволить 

сформувати єдину базу виробників та користувачів продукції оборонної 

промисловості та сприяти організації робіт з імпортозаміщення. Активну 

позицію у напрямку імпортозаміщення займає державний концерн 

«Укроборонпром», зокрема щодо напрацювання оптимальних механізмів 

державно-приватної взаємодії з виробниками інноваційної продукції 

подвійного призначення задля міжгалузевого трансферу оборонних 

технологій 159. Серед потенційних партнерів керівництво концерну 

розглядає приватний сектор, який гнучко переорієнтовується до нових 

обставин та готовий до виготовлення комплектуючих у замкненому 

виробничому ланцюгу. 

Надзвичайної актуальності набуває питання розвитку внутрішнього 

виробництва та наповнення національного ринку вітчизняною продукцією. 

Безумовно, чинна Державна програма розвитку внутрішнього виробництва 
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27 передбачає створення сприятливих умов для підвищення економічної 

стійкості держави з акцентом на консолідацію зусиль держави, бізнесу, 

освіти та науки. Формування партнерських відносин між різними формами 

бізнесу, налагодження тісної співпраці між освітньо-науковим середовищем 

та стратегічними галузями національної економіки на основі новітніх 

технологій та інноваційних розробок закладуть міцний фундамент для 

розвитку національного виробництва, наповнення внутрішнього ринку 

конкурентоспроможною продукцією. Роль держави в цьому процесі є 

превалюючою, оскільки модернізація вітчизняного виробництва, 

переорієнтація промислових галузей на вищі технологічні рівні сприятиме 

створенню нових робочих місць, зменшить залежність економіки від імпорту 

не лише енергоносіїв, а й товарів проміжного споживання. 

Задекларовані у згаданій Державній програмі постулати, що «лише за 

умови успішної модернізації паливно-енергетичного комплексу можна 

забезпечити прогресивний розвиток внутрішнього виробництва промислової 

та агропромислової продукції» 27 свідчать про потребу нагальної 

реорганізації вітчизняної енергетики. Мова йде про відмову від 

енергозатратних виробництв електроенергії та масштабне впровадження 

нових технологій для виробництва альтернативних видів енергії. 

Невідкладним є введення в дію сучасної системи моніторингу результатів 

використання енергозберігаючих технологій та аналізу їх впливу на 

навколишнє середовище, системи енергоменеджменту та енергоаудиту. 

Нагальними є питання стратегічного планування, антикризового 

управління та розроблення цільових програм розвитку імпортозамінного 

виробництва.  

Організаційні кроки щодо реалізації механізмів зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки у поєднанні з державною 

підтримкою нарощування потенціалу імпортозаміщення ключових галузей 

національної економіки сприятимуть зміцненню економічної безпеки 

держави в умовах формування інноваційної моделі розвитку. 
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На нашу думку, під потенціалом імпортозаміщення можна розуміти 

системну здатність окремих галузей (секторів) національної економіки 

продукувати конкурентоспроможну продукцію, здатну замінити імпортні 

товари-аналоги, а також забезпечувати технологічний розвиток вітчизняного 

ринку шляхом державно-приватного технологічного партнерства та 

інноваційної кооперації. Особливу увагу варто приділити інноваційній 

кооперації, що дозволяє використовувати технічні можливості, виробничі, 

інформаційні, людські та фінансові ресурси для швидшого освоєння 

капіталомісткої продукції та реалізації крупних проектів. 

Вітчизняні реалії функціонування промислових підприємств 

засвідчують інституційну нерозвинутість та низький інноваційний 

потенціал промисловості (за винятком інновацій у високотехнологічних 

галузях – ракетно-космічній, атомній енергетиці, авіабудуванні); 

використання обладнання в основному імпортного походження; 

«поважний» середній вік працівників галузі; відсутність замкнених циклів 

виробництва інноваційної продукції; низька участь у проектах 

міжнародної кооперації та ін. Саме тому головними напрямами 

структурних змін у вітчизняній промисловості є проведення кардинальної 

модернізації, диверсифікації галузей промисловості, розширення 

асортименту кінцевої продукції, впровадження сучасного інформаційного 

забезпечення та програмного управління. 

Корисним для України є досвід ЄС щодо розробки програмних 

документів, в яких задекларовані ключові позиції з питань втілення 

результатів НДіДКР в інноваційну продукцію (товари і послуги), основна 

мета яких – підвищення конкурентоспроможності країн ЄС та посилення 

міжнародної інноваційної кооперації. Характерною особливістю 

європейських урядів є їх пріоритетність в області фундаментальних 

досліджень, підготовки кадрів, тоді як на регіональному рівні реалізовується 

політика поширення інновацій, розробка та виконання регіональних 

стратегій (програм) інноваційного розвитку власних територій. 
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У країнах з високим рівнем технологічного розвитку (в яких 

реалізується модель розподільчого соціалізму) визначальну позицію щодо 

розвитку окремих секторів економіки, або ж першочергової реалізації 

технологічних програм займає держава. Державна фінансова допомога має 

цільовий характер, окрім цього, не ринок, а держава визначає, в яких 

випадках потрібне додаткове стимулювання, а в яких – можна обійтися 37. 

Щодо розвитку державно-приватного технологічного партнерства, така 

форма співпраці передбачає координацію зусиль між безпосередніми 

учасниками з урахуванням регіональних (місцевих, територіальних) 

особливостей та дотримання регіональних (національних) економічних інтересів. 

Така платформа кооперації розвинена в Японії, в рамках якої визначальну роль 

відіграють корпорації за суттєвого сприяння з боку держави. Держава активно 

використовує такі стимулюючі інструменти інноваційного розвитку, як пільгове 

оподаткування, надання пільгових кредитів, субсидій тощо. 

У ФРН реальна співпраця між державою, реальним сектором економіки 

та науковими інститутами налагоджується через створення інноваційних 

кластерів та союзів. Окрім цього започатковано низку прикладних програм 

на предмет прискорення впровадження інновацій на практиці. Мова йде, 

насамперед, про програми сприяння інноваційній діяльності підприємств 

малого та середнього бізнесу, підтримки засновників інноваційних 

підприємств, практичної реалізації наукових проектів та розробок. Вартий 

уваги досвід Німеччини щодо умов отримання державної підтримки: таку 

перевагу отримують ті суб’єкти бізнесу, які запускають новий продукт або 

послугу, що, по перше, немає аналогів на вітчизняному чи міжнародному 

ринку; по друге, забезпечує вагомий інноваційний прорив; по третє, посилює 

конкурентні позиції підприємства не лише в середині країни, а й за 

кордоном. Такі індивідуальні програми передбачають чітку систему оцінки 

ефективності їх впровадження. 

За оцінками 37, обираючи власний шлях інноваційного розвитку, 

Україна може опиратися на досвід модернізації науково-технічної сфери США, 
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зокрема щодо використання програмно-цільового методу. Так, у регіональному 

розрізі кожен штат зосереджується на реалізації короткострокових програм, 

питаннях комерціалізації технологій, відтак ініціатива штатів формується під 

відчутним впливом приватних фірм, що репрезентують потреби місцевих 

ринків товарів та послуг. До прерогативи місцевих органів влади віднесено 

питання налагодження ефективного процесу передання технологій із 

федеральних лабораторій у приватний сектор, зміцнення співпраці між 

академічною науковою спільнотою та приватним сектором тощо.  

У рамкам розвитку імпортозамінного виробництва в Україні державна 

підтримка повинна стосуватися ефективного використання вітчизняного 

науково-технологічного та інтелектуального потенціалу, активізації науково-

прикладних досліджень, комерціалізації наукових розробок, посилення 

зв’язків між науковою та бізнесом, залучення галузевих інститутів до 

експериментальних виробництв промислових підприємств. 

Підтримуємо позицію авторів 32, що держава може забезпечити 

організаційне та адміністративне сприяння розвитку тих форм та різновидів 

бізнесу, які матимуть комерційну вигоду, особливо у співставленні з 

аналогічними європейськими виробництвами. 

Процес налагодження випуску імпортозамінної продукції повинен 

ґрунтуватися на концептуальних засадах та набути системного характеру. 

Важливу роль у формуванні нової економічної архітектоніки та 

реалізації інституціональних змін відіграє держава. Ключовими факторами, 

які реально можуть змінити діючий порядок, є такі: 

- розподіл сил у суспільстві та на політичній арені, що передбачає 

розподіл вигод і втрат від запланованих змін; 

- розмір (величина) витрат на проведення необхідних колективних дій, 

яка може виявитися надто високою для їх здійснення, навіть незважаючи на 

потенційні вигоди від таких операцій 115, с. 26. 

Відтак, держава може як сприяти створенню ефективних ринкових 

інститутів, так і навпаки, формувати інституціональну структуру, що 
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створює бар’єри для розвитку конкурентного середовища, навіть за умови 

зростання трансакційних витрат. Безумовно держава реалізовує 

інституціональні зміни через проведення інституціональних реформ за 

допомогою різноманітних механізмів, заходів та організаційно-

управлінського інструментарію. 

Окремі автори наголошують, що реформаторським змінам, як і реалізації 

державної політики в різних сферах, передують відповідні інституціональні 

передумови 111, с. 6. Цілковито погоджуємося з цією тезою, оскільки 

ментальна зрілість суспільства, його готовність до сприйняття новацій є одними 

з головних чинників успішної реалізації інституційних реформ. 

Світова практика демонструє поєднання кількох стратегій 

інституціонального розвитку (або проведення інституціональних реформ), 

зокрема: 

- конструювання (дизайн) інститутів у процесі еволюції, що дає 

можливість їх адаптовувати та корегувати; 

- трансплантація (імпорт) інститутів, що забезпечує зниження відсотка 

невизначеності, однак може призвести до екзаптації, атрофії інституту, чи 

його трансформації (на цій основі можуть виникати інституціональні 

конфлікти або ж інституціональні пастки). 

Україна як незалежна держава в історичній ретроспективі пройшла 

доволі короткий шлях трансформаційних перетворень та здійснення 

інституціональних реформ. На жаль, практично усі задекларовані реформи 

носили процесний, а не довершений результативний характер. Відтак часта 

зміна урядів – понад 20 – за весь період незалежності та створені ними 

інститути, як правило, демонстрували низьку ефективність, 

дисфункціональність та в багатьох випадках сприяли виникненню 

інституційних пасток. В Україні так і не відбулося чіткого розмежування між 

національними економічними інтересами та інтересами приватного капіталу, 

домінує олігархічно-кланова структура економічної системи у поєднанні з 

бюрократичними природою самої держави. 
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Для системного подолання надмірної імпортної залежності Україні 

вкрай потрібні якісні інституціональні зміни. Передумовою слугують 

структурні зрушення як найдієвіший каталізатор економічного розвитку та 

посилення економічної безпеки. Так, модернізація промисловості передбачає 

переміщення факторів виробництва з галузей (секторів), які є традиційно 

трудо-, матеріало- та енергоємними у більш складні та інноваційні, продукція 

яких містить більшу частку доданої вартості.  

Така державницька позиція повинна стосуватися і вітчизняної 

економіки, яка переобтяжена низькотехнологічними виробництвами та 

відчуває гостру потребу у продукуванні національних товарів для 

проміжного та кінцевого споживання. Безумовно використання 

різноманітних механізмів державного регулювання під час здійснення 

структурно-галузевих трансформацій та інституціональних змін слугує 

запорукою інтенсивного виробництва імпортозамінної продукції. 

Сподіватися на самодостатність та ефективність ринкових механізмів, їх 

здатність спрямовувати економічні процеси у потрібне русло у нинішніх 

умовах марно, тому держава повинна засвідчити визначальну роль у 

забезпеченні інституціональних змін та структурних реформ. 

Дослідники неоінституціоналізму наголошують, що у 

постсоціалістичних країнах успіх реформ залежатиме від сформованої 

консенсусної ідеології та утвердження неформальних правил, що повинні 

прийти на зміну усталеним формальним відносинам. Ще однією особливістю 

для таких країн є надмірна довіра населення до політичних лідерів, що 

управляють державою та здійснюють державну політику. Неабияке значення 

відводять освіті, науці та вихованню громадян, реалізації інвестиційних 

проектів у соціальній сфері, без яких неможливо сформувати могутню 

економіку 163. 

Варта уваги й така думка: під час революції, або зовнішньої агресії не 

можна упустити шанс швидше змінити чинний інституційний лад. Як вважає 

М. Олсон, під впливом таких чинників можна швидше подолати інерцію 
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кризового розвитку, змінити консервативні інституційні структури, які 

гальмують розвиток новітніх, прогресивних 105. 

Найбільш результативні напрями проведення структурних реформ, 

акумульовані світовою практикою, подано на рис 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Найбільш результативні напрями проведення структурних реформ 

у світовій практиці 165, с. 49 
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- швидка переорієнтація на високотехнологічне виробництво та відмова 

від традиційних ресурсно-сировинних галузей; реалізація стратегії трансферу 

інновацій через прямі іноземні інвестиції; 

- впровадження широкомасштабних інноваційних проектів, створення 

бізнес-інкубаторів та науково-інноваційних кластерів, тісна співпраця між 

науковою спільнотою, приватним бізнесом під патронатом держави; 

- активізація приватних інвесторів із залученням інвестиційного капіталу 

бізнесу та заощаджень домогосподарств до реалізації масштабних 

структурних реформ; цільова фінансова підтримка держави та створення 

державних банків розвитку; 

- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який 

характеризується гнучкістю організаційної структури, товарної 

номенклатури, низьким рівнем бюрократизації та податковими пільгами; 

- корегування міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, 

стимулювання розвитку галузей, що забезпечують науково-технічний 

прогрес, орієнтовані на розширення вітчизняного ринку товарів та послуг; 

- координація зусиль щодо швидкого реформування державних 

інститутів та системного підходу до реалізації промислової, інвестиційної, 

зовнішньоторговельної та соціальної політик; 

- однією із стратегічних національних цілей є зростання рівня життя 

населення, підвищення добробуту та соціальних стандартів у різних сферах 

суспільного життя. 

Цілковито підтримуємо позицію тих авторів, які вважають, що імпорт 

будь-яких інститутів потрібно здійснювати з урахуванням місцевих умов та 

традицій, а самі реформатори повинні бути готові до інституціонального 

експериментування та до корекції запроваджуваної політики на основі 

ретельного моніторингу та оцінки фактичних результатів проведених 

реформ. Водночас така процедура передбачає дотримання високих вимог до 

прозорості прийняття управлінських рішень стосовно стратегії і тактики 

реформ; особливу увагу слід приділяти політиці зміцнення інститутів, їх 

стійкості до зовнішніх шоків 115, с. 29. 
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Основну роль у рамках реалізації державної політики 

імпортозаміщення в умовах формування інноваційної моделі розвитку 

відіграє система стратегічного управління. Ключові вимоги щодо створення 

умов для переходу до стратегічного управління прописані у Державній 

програмі розвитку внутрішнього виробництва 27. Особливі акценти 

стосуються запровадження довгострокового стратегічного планування, що 

сприяє створенню конкурентних переваг, концентрації ресурсів на важливих 

пріоритетних напрямах, поетапному технологічному переозброєнні, 

створенні нових товарів, управлінні попитом тощо. Використання методів 

антикризового управління на різних управлінських рівнях дасть можливість 

підприємствам державного і приватного сектора функціонувати у кризових 

умовах з найменшими втратами.  

Система стратегічного управління як складна система, в якій 

відбуваються процеси аналізу, розробки, реалізації та контролю стратегій 

(програм), також охоплює підготовку кадрів, використання сучасного 

програмного та інформаційного забезпечення, має стати основною 

платформою для реальної модернізації вітчизняної промисловості та 

переходу на інноваційні способи господарювання.  

У світлі інституціональних змін необхідне поєднання децентралізації та 

централізовано акумульованої інформації, якою користується суспільство, та 

котра органічно вбудована в існуючі інститути. Із впевненістю можемо 

стверджувати, що стагнація національного виробництва, його висока 

імпортозалежність значною мірою пов’язана з існуючим інституційним 

укладом. Вимогою нинішнього часу, на наш погляд, є переформатування 

ідеологічних позицій та побудова нових ефективних економічних та 

соціальних інститутів. Традиційним вважають факт фінансування державою 

таких важливих сфер та галузей національної економіки, як освіта і наука, 

новітні технології та космічні розробки, військово-оборонні дослідження.  

Система інститутів охоплює державу, законодавчу базу, відносини 

власності, фінансову систему, макроекономічних регуляторів. Пріоритетами 
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інституціональних змін та структурних зрушень у сучасних умовах можна 

вважати: 

- формування інституційних структур, що відповідатимуть за 

реформування та модернізацію внутрішнього виробництва; 

- орієнтація внутрішньої політики (зокрема політики імпортозаміщення) 

на захист та підтримку вітчизняного товаровиробника, створення умов для 

стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію; 

- імплементація проектів з фінансового оздоровлення перспективних 

промислових підприємств, швидка приватизація нерентабельних 

підприємств, які не мають стратегічного значення; 

- фінансова підтримка вітчизняних підприємств через державні банки 

розвитку та венчурні фонди для якнайшвидшої комерціалізації промислових 

інновацій; 

- активізація попиту на продукцію підприємств, що характеризуються 

високим рівнем ризиковості, але відносяться до перспективних у ході 

модернізації структури промисловості, через організацію публічних 

закупівель; 

- розробку організаційного забезпечення структурних реформ у 

реальному секторі економіки, зокрема у секторі низькотехнологічного 

виробництва; 

- стимулювання державою імпортозаміщення в тих галузях, в яких 

вітчизняні підприємства здатні конкурувати з іноземними за ринок кінцевих 

споживачів; в таких умовах доцільно застосовувати кредитні, або лізингові 

програми фінансування; 

- використання механізмів впливу на іноземних постачальників щодо 

вибору локації для розміщення складальних виробництв, розвитку 

внутрішньої логістики та проведення маркетингових заходів; 

- посилення ролі держави в інформаційному просторі, зокрема через 

ЗМІ, щодо популяризації товарів національного виробництва, вітчизняних 

брендів, товарних марок тощо; 
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- створення сприятливого податкового клімату для розвитку підприємств 

малого та середнього бізнесу промислової спеціалізації; 

- доступ до передових технологій, сучасного обладнання, збільшення 

частки високотехнологічних виробництв у структурі вітчизняної економіки; 

- створення нових робочих місць у реальному секторі економіки та 

забезпечення належних умов праці та достойної винагороди за працю, 

пропагування та популяризація товарів та брендів місцевого виробництва; 

- стимулювання підприємницької активності, розробка та впровадження 

кластерних стратегій
1
 на основі співпраці науково-дослідних інститутів з 

приватним бізнесом з метою створення конкурентоспроможних інновацій, 

зміцнення інтеграційних процесів у системі «науковий – виробничий 

потенціал». 

Питання активізації внутрішнього виробництва перебуває в центрі 

уваги українських урядовців. Розробка програми щодо створення нових 

виробництв через проведення імпортозаміщення стояла на порядку денному 

Мінекономрозвитку України, як і Стратегія розвитку промислового 

комплексу на період до 2025 року [121]. Ключові позиції стосувалися 

розробки механізмів запровадження системи преференцій національним 

промисловим виробникам, зміни митних тарифів шляхом ініціювання в СОТ 

питання щодо отримання тимчасових поступок для України щодо 

забезпечення економічної та соціальної безпеки; розв’язання проблеми 

доступу вітчизняних товаровиробників до фінансових ресурсів, 

запровадження механізмів, спрямованих на здешевлення кредитних ресурсів; 

активізації науково-технічного співробітництва між промисловими 

підприємствами, освітніми та науковими закладами та ін.  

Колективами вітчизняних науковців напрацьовані алгоритми дій щодо 

ефективного проведення політики імпортозаміщення з урахуванням досвіду 

                                                            
1
 У 2019 р. на Європейській платформі співпраці кластерів зареєстровано  

23 українських кластери (у 2018 – 19), які зосереджені в авіакосмічному, 

агропромисловому секторі та мають можливість інтегруватися до європейської кластерної 

спільноти й отримувати фінансову та технічну допомогу [46] 



139 

інших країн. Так, узагальнюючи зарубіжний досвід та ключові тенденції 

реалізації стратегії імпортозаміщення, систематизовано такі базові принципи, 

дотримання яких забезпечувало успіх у цій справі: 

- застосування політики гнучкого протекціонізму; 

- імпортозаміщення як перехідний етап у процесі реструктуризації 

економіки та прискореної модернізації й розвитку нових напрямів у 

промисловості, після чого має відбуватися поступовий перехід до 

експортоорієнтованої моделі розвитку; 

- здійснення імпортозаміщення у кількох найважливіших галузях, які 

відповідають певному рівню технологічної готовності та забезпечені 

розвиненою інфраструктурою; 

- запровадження інноваційних механізмів зростання продуктивності 

праці та вітчизняної конкурентоспроможності; 

- стимулювання технологічного імпорту, активізація залучення 

іноземних інвестицій у вигляді нових технологій та інноваційного 

менеджменту. 

Серед галузевих напрямів імпортозаміщення можна виокремити такі 

напрями, як заміна імпортованих ресурсів, насамперед енергетичних; заміна 

імпорту товарів широкого використання; виробництво імпортозамінної 

продукції промислового призначення [116, с. 7-8]. 

Автори аналітичної записки [26] з урахуванням різних чинників та 

особливостей проведення політики імпортозаміщення виокремили 

пріоритетні інструменти такої політики на ринку непродовольчих товарів 

(рис. Ж.1 додатку Ж). 

Реалізація ефективної політики імпортозаміщення забезпечить 

створення нових робочих місць, зростання соціальних стандартів та якості 

життя, послабить відтік якісної робочої сили, сприятиме збалансованості 

макроекономічних відтворювальних пропорцій тощо. Позитивний вплив на 

зміцнення економічної безпеки така політика може мати й на галузевому 

рівні шляхом встановлення тісних внутрішньогалузевих зв’язків, розвитку 
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виробничо-торговельних об’єктів, налагодження ефективної міжгалузевої 

комунікації, стримуванні нелегальних тіньових імпортних потоків. Не менш 

важливими є настрої населення купувати продукцію вітчизняного 

виробництва, збільшення купівельної спроможності та зростання 

платоспроможного попиту населення. 

Державне регулювання імпортозаміщення ґрунтується та таких 

засадах: 

- імпортозаміщення попиту, або стимулювання споживання вітчизняної 

продукції; 

- імпортозаміщення споживчих товарів за рахунок розширення 

асортименту та збільшення обсягу виробництва; 

- імпортозаміщення виробничих ресурсів, продукції технічного 

призначення та послуг [24, с. 44].  

На практиці застосовують два види інструментів регулювання – 

економічні, до яких відносять грошово-кредитні, бюджетні, фіскальні 

інструменти та адміністративні – ліцензії, квоти, норми, ціни, стандарти, 

обмеження, державні замовлення. Особливістю вітчизняної економіки є 

застосування як економічних, так і адміністративних інструментів, дія яких 

спрямована на зниження імпортозалежності економіки України та 

впровадження селективного імпортозаміщення. За розрахунками [90, с. 39], 

перспективи заміщення імпорту виправдані в таких видах економічної 

діяльності, як харчова та хімічна промисловість, текстильне виробництво і 

машинобудування. Варто зауважити, що стратегія селективного 

імпортозаміщення стане результативною за умови використання 

порівняльних переваг, застосування системи стимулювання внутрішнього 

виробництва, активізації експорту готової продукції, трансформації 

заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси реальної економіки. 

Напрями регулювання імпортозаміщення охоплюють стимулювання 

вітчизняного виробництва та дестимулювання імпорту за допомогою 

організаційно-економічних механізмів. Застосовуваними стратегіями 
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імпортозаміщення у світовій практиці були поетапне імпортозаміщення, 

інтенсивна модернізація або випереджальне імпортозаміщення. 

Протенціоністський напрям державного регулювання політики 

імпортозаміщення домінував у країнах Латинської Америки (Чилі, Парагвай, 

Уругвай) при створенні привабливих інвестиційних умов для розвитку 

інноваційно активних підприємств; у країнах Тихоокеанського регіону 

(Японія, Південна Корея, Малайзія, Сінгапур, Тавань) – при запровадженні 

та розвитку високотехнологічних галузей економіки з високою доданою 

вартістю; у країнах Карибського басейну (Мексика, Венесуела, Колумбія) – 

при збільшенні розмірів бюджетного фінансування експортноорієнтованих 

галузей добувної промисловості. Ліберальний курс обирали уряди 

європейських країн (Німеччина, Італія, Франція) для надання пільгових 

кредитів секторальним утворенням та галузям, які впроваджували 

інноваційні технології; підтримку малого бізнесу та дерегуляцію базових 

галузей економіки забезпечували уряди Бразилії, Аргентини, Мексики, Чилі; 

активне впровадження державно-приватного партнерства з метою реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів здійснювало керівництво Китаю, 

Південної Кореї, Австралії, Індонезії. 

Вітчизняна політика імпортозаміщення повинна охоплювати 

управлінський, інтелектуально-кадровий, інноваційно-технологічний, 

маркетингово-логістичний, фінансово-інвестиційний, імпортозахисний 

напрями, реалізація яких сприяла б зміцненню конкурентних позицій 

вітчизняних підприємств, протидіяла експансії низькоякісної імпортної 

продукції та стимулювала інноваційний розвиток пріоритетних секторів 

національної економіки [68, с. 63]. 

Державне регулювання імпортозаміщення розглядають у 

регіональному та галузевому аспектах. Так, на регіональному рівні цей 

процес передбачає удосконалення системи планування та розвитку 

продуктивних сил реального сектору економіки, використання інвестиційно-

інноваційного потенціалу регіональних господарських комплексів та 
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потенціалу сільських територій, налагодження міжрегіональної співпраці з 

питань розвитку споживчого ринку та зниження імпортозалежності. У 

галузевому форматі напрямами державного регулювання імпортозаміщення 

повинні стати: покращення галузевої структури імпортозамінного 

виробництва, формування конкурентного середовища у сферах виробництва 

й обігу імпортозамінної продукції, протидії системній детінізації імпортних 

потокових товарів у базових сегментах внутрішнього ринку,забезпечення 

структурно збалансованого розвитку мережі об’єктів торгівлі з продажу 

товарів вітчизняного виробництва [81, с. 77]. 

З позиції зміцнення економічної безпеки держави запровадження 

політики імпортозаміщення дозволить сформувати гнучкий внутрішньо 

регіональний ринок з оптимальним співвідношенням вітчизняних та 

імпортних товарів, протидіяти проникненню тіньових імпортних потоків на 

територію України, покращити умови для формування конкурентного бізнес-

середовища, налагодити міжгалузеву кооперацію, створити виробничо-

торгівельні об’єкти. 

Таким чином, державне регулювання імпортозаміщення в контексті 

зміцнення економічної безпеки держави зорієнтоване на збалансування 

процесів відтворення та еміграції економічно активного населення, заміну 

фізично й морально застарілих технологій, оновлення технологічного парку, 

розвиток прозорого та добросовісного підприємництва. 

Передумовами здійснення структурних змін, на наш погляд, є 

політична воля вищого керівництва держави, якісний менеджмент на усіх 

рівнях управління, раціональне використання людського, ресурсного та 

виробничого потенціалу. 

До основних напрямів організаційно-інституціональних змін чи 

перетворень в окремих секторах вітчизняної економіки відносимо:  

у машинобуванні можна передбачити два сценарії: 

1) розвиток внутрішньої кластеризації машинобудівного комплексу на 

принципах синергії, що дасть можливість збільшити бюджети на проведення 
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НДДКР, підвищити рівень науково-технологічних розробок та 

інноваційності, розширити номенклатуру імпортозамінної продукції, 

підвищити конкорентоспроможність галузі на фоні жорсткої конкуренції з 

боку машинобудівної продукції Китаю та Європи; 

2) реалізацію стратегії залучення іноземних технологічних інновацій з 

боку промислово розвинених країн та їх впровадження в діяльність 

вітчизняних машинобудівних підприємств шляхом забезпечення особливих 

умовах та преференцій. Особливу роль тут відграє держава, створюючи 

режим максимального сприяння для іноземних інвесторів – з одного боку, а з 

іншого – забезпечує підтримку та розвиток однієї зі стратегічних галузей 

економіки. Такий шлях обирали країни, які переживали сировинний дефіцит, 

або ж низьку схильність до інновацій; 

у деревообробній промисловості налагодження імпортозамінного 

виробництва шляхом: 

- створення інтегрованих структур з виробництва продукції з високою 

доданою вартістю (вертикальна інтеграція) шляхом організації постачання 

сировини, лісозаготівельного та деревообробного обладнання, інших 

матеріалів та комплектуючих. Важливу роль в цих процесах відіграє 

інформаційне забезпечення, технологічна та транспортно-логістична 

інфраструктура, механізми фінансової підтримки; 

- розвитку підприємств глибинної обробки деревини повного циклу, 

виробництва паперу та паперових виробів– для задоволення внутрішнього 

попиту. Для реалізації цих завдань необхідно модернізувати виробничі 

потужності, створити умови для виготовлення енергозберігаючих 

конструкційних та ізоляційних матеріалів; 

у хімічній промисловості розширення власного виробництва: 

- продукції з поглибленим рівнем технологічної переробки 

(малотоннажної хімії для захисту рослин, добрив, синтетичних пігментів та 

барвників та ін., побутової хімії, поверхнево-активних речовин) на основі 

технічного і технологічного переоснащення виробничих потужностей; 
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- шляхом реалізації інфраструктурних та інвестиційно-інноваційних 

проектів на засадах державно-приватного партнерства (напр., будівництво 

терміналів для відвантаження хімічної продукції, збільшення товарної 

номенклатури); 

- продукції, яка є сировиною, або напівфабрикатами для низки інших галузей 

– важкої, легкої, харчової, машинобудівної, деревообробної, хімічної та ін.; 

- створення науково-технологічної бази та інноваційної інфраструктури 

для розвитку фармацевтичної промисловості, запровадження обов’язкового 

дотримання вітчизняними виробниками стандартів GMP; 

у текстильній промисловості пріоритетами імпортозаміщення є: 

- відродження використання традиційної для України сировини – вовни, 

льону та бавовни, що забезпечить текстильну промисловість сировиною й 

матеріалами проміжного споживання та знизить собівартість продукції; 

запровадження державного регулювання на засадах диференційованого 

державного протекціонізму таких галузей, як вовнярство і льонарство, що 

забезпечують завершений цикл виробництва; нарощування виробництва з 

високою часткою доданої вартості; 

- стримування споживчого імпорту, обмеження толінгових операцій, 

поставок імпортної сировини та протидія тіньовому імпорту одягу, що був у 

користуванні (секонд-хенду); 

в аграрній сфері забезпечити податкове інноваційне стимулювання 

щодо: 

- формування сприятливого середовища для розвитку інкубаційних 

центрів на базі селекційних (селекційно-генетичних) інститутів; 

- забезпечення аграрного ринку новітніми технологіями в сфері 

насінництва та селекції імпортозамінних сільськогосподарських культур; 

- вдосконалення агротехніки вирощування сільськогосподарських 

культур, впровадження технологій ведення точного землеробства; 

- впровадження міжнародних стандартів маркування, сертифікації та 

пакування аграрної продукції, продуктів харчування. 
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Таким чином, пріоритетні напрями інституціональних змін та 

структурних реформ в контексті реалізації державної політики 

імпортозаміщення в умовах формування інноваційної моделі розвитку 

повинні спрямовуватися на: по-перше, обмеження ввезення на територію 

України морально та фізично застарілих технологій; забезпечення 

державного регулювання міжнародного трансферу технологій; по-друге, 

розробку і реалізацію регіональних програм, спрямованих на підтримку 

виробників імпортозамінної продукції; по-третє, забезпечення доступності, 

зручності та якості надання адміністративних послуг. 

З метою успішного вирішення окреслених завдань потрібно 

організувати інституціоналізацію імпортозаміщення, під якою розуміємо 

формування інституційного середовища, суспільних інститутів та 

інституційних умов щодо виробництва імпортозамінної продукції, яка не 

поступається за споживчими, ціновими й естетичними характеристиками 

імпортним аналогам та здатна конкурувати на зовнішньому ринку. 

Варто наголосити, що вітчизняна інституційна база містить прогалини 

щодо створення умов для забезпечення економічної безпеки. Досі не 

сформовано правового підґрунтя для захисту економічної системи, суб’єктів 

бізнесу та державних інституцій від реальних та потенційних загроз. 

У рамках політики імпортозаміщення державно-правові інститути 

впливають на інституціоналізацію системи, створення інституціональних 

умов, норм і правил до налагодження внутрішнього виробництва 

імпортозамінної продукції. З метою зміцнення економічної безпеки під час 

реалізації політики імпортозаміщення доцільно координувати роботу 

чинних та новостворених інститутів, розробити принципи економічної 

поведінки суб’єктів економіки, задіяних у цих процесах, забезпечити 

надійні умови для майбутньої переорієнтації вітчизняних 

товаровиробників на зовнішні ринки. 

Вважаємо, що розширення внутрішнього ринку є одним із основних 

чинників довгострокового економічного зростання та пріоритетом реалізації 
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політики імпортозаміщення в умовах формування інноваційної моделі 

розвитку. 

 

 

3.3. Обґрунтування моделі реалізації інноваційного потенціалу 

розвитку реального сектору національної економіки України 

 

Поглиблення процесів виробничої спеціалізації, високий рівень 

конкуренції на світових ринках промислової продукції та глобальна пандемія 

2020 року зумовлюють докорінні зміни у світових господарських процесах, 

загострюють проблему доступу до фінансових ринків та актуалізують 

питання пожвавлення інвестиційно-інноваційного клімату багатьох держав, 

зокрема й України. Спрощення процедур зовнішньої торгівлі, надання 

фінансової підтримки інноваційним суб’єктам господарювання, прискорена 

динаміка новітніх технологічних процесів та цифровізації економіки стоять 

на порядку денному державних інституцій. Для України вкрай важливими є 

питання запровадження політики імпортозаміщення з переходом до 

виробництва імпортозамінної продукції, а відтак розвиток 

експортоорієнтованої економіки. 

Позиції країни щодо посилення імпортозаміщення в сучасних умовах 

характеризуються такими основними чинниками: 

- наявністю власних ресурсів, які можна використати для налагодження 

виробництва імпортозамінної продукції; 

- станом технологічної зрілості та інноваційності вітчизняних 

підприємств; 

- величиною валової доданої вартості у створюваній продукції; 

- екологічністю та інтегрованістю у глобальні ланцюги доданої вартості. 

Основними цілями такої політики залежно від обраної моделі можуть 

бути: захист вітчизняних товаровиробників від експансії іноземних 

конкурентів на внутрішньому ринку; самозабезпечення; вирівнювання 
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платіжного балансу та вихід на зовнішні ринки; зниження рівня безробіття та 

інфляції; підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції 

тощо. Відомими моделями імпортозаміщення є: 

- модель на основі власних ресурсів та/або технологій; 

- модель на основі іноземних ресурсів та/або технологій; 

- модель на основі створення спільних підприємств. 

З огляду на значущість імпортозамінної продукції науковці 

виокремлюють стратегічно важливу, критично важливу та соціально цінну 

продукцію. 

Зарубіжними та вітчизняними науковцями напрацьовані алгоритми 

визначення рівня імпортозалежності національної економіки та оцінки 

ефективності реалізації політики імпортозаміщення. Так, науковцями [88] 

запропоновано систему показників, які можна розраховувати для макро-, 

мезо- та мікрорівневого аналізу ефективності політики імпортозаміщення. У 

контексті нашого дослідження, заслуговують на увагу такі показники, як: 

- коефіцієнт імпортного навантаження – розраховується як відношення 

обсягу імпорту певного виду промислової продукції до обсягу ВВП (ВРП); 

- коефіцієнт імпортного пріоритету – співвідношення темпів зміни 

імпорту певного виду промислової продукції та темпів зміни експорту цього 

ж виду промислової продукції; 

- коефіцієнт імпортозаміщення – визначається як відношення вартості 

вітчизняних ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних, технічних та ін.), 

які використовуються для створення промислової продукції, до сукупної 

вартості усіх ресурсів; 

- коефіцієнт цінової переваги зовнішньої торгівлі – характеризує 

співвідношення експортних та імпортних цін на певний вид промислової 

продукції. 

Безперечно, визначення імпортозалежності на рівні окремого суб’єкта 

господарювання, а відтак на рівні галузі дасть можливість оцінити 

вразливість секторальних чи галузевих виробництв до використання 
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імпортованої сировини, напівфабрикатів чи окремих вузлів та прийняти 

рішення про доцільність розробки та реалізації плану заходів з 

імпортозаміщення. Орієнтовний план дій наведено на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3.Алгоритм (послідовність) дій щодо прийняття рішення про 

доцільність розробки та реалізації плану заходів з імпортозаміщення 

Джерело: доопрацьовано за [88] 

 

Як видно з рис. 3.3, в основу реалізації політики імпортозаміщення 

закладено структурно-ієрархічний підхід, який можна використовувати на 

мікро-, мезо- та макрорівнях. 

У контексті обґрунтування моделі інноваційного розвитку центральне 

місце посідає концепція потенціалу імпортозаміщення, яка передбачає: 

- по-перше, заміщення імпортної продукції на внутрішньому ринку; 

Оцінка ефективності реалізації проектів 

імпортозаміщення у промисловому виробництві 

Ранжування підприємств за показником ефективності реалізації 

проектів імпортозаміщення у промисловому виробництві 

Виявлення на основі функціонального аналізу резервів імпортозаміщення 

сировини і комплектуючих у промисловому виробництві 

Оцінка ефективності реалізації проектів 

імпортозаміщення для регіону (галузі, країни) 

Прийняття рішення про доцільність реалізації проектів 

імпортозаміщення для регіону (галузі, країни) 

Розробка заходів державної підтримки проекту (ів) імпортозаміщення  

Вибір форм та учасників інтеграційної взаємодії для реалізації 

проекту (ів) імпортозаміщення  
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- по-друге, інноваційний (технологічний) розвиток вітчизняного 

виробництва; 

- по-третє, поступальний експортоорієнтований вектор розвиток, 

збільшення частки продукції промислового та високотехнологічного 

характеру; 

- по-четверте, інтеграцію в глобальні ланцюги доданої вартості; 

- по-п’яте, зміцнення економічної безпеки держави. 

Стосовно четвертої позиції, то варто наголосити, що нинішня 

організація міжнародного бізнесу розвинула нову форму кооперації під 

назвою «глобальні ланцюги доданої вартості». Особливістю такої форми 

бізнесу є можливість включати в світові відтворювальні процеси нові 

міжнаціональні утворення, нові країни, регіони, ринки. Розвинута подетальна 

спеціалізація під впливом постійної трансформації міжнародного поділу 

праці є особливо актуальною для країн, що розвиваються.  

Україна як безпосередня учасниця міжнародного поділу праці, також 

інтегрується в глобальні ланцюги доданої вартості та отримує від такої 

співучасті певні вигоди, що проявляються у доступі да нових ринків 

капіталів, розширенні та диверсифікації зовнішньої торгівлі, використанні 

новітніх технологій, імплементації передової управлінської практики 

тощо. 

За оцінками СОТ, близько 80 % світової торгівлі припадає на такі 

ланцюгові поставки, а зростаючі темпи економічного розвитку практично 

усіх країн, що задіяні у таких міжнародних процесах, є результатом 

інтеграції у світову економіку. Виникнення таких способів виробництва 

розширило можливості спеціалізації не лише на виробництві готової 

продукції, а й на окремих технологічних процесах.  

Україна володіє унікальним людським потенціалом, тому інтеграція у 

глобальні ланцюги доданої вартості дає можливість швидшими темпами 

переорієнтуватися від країни зі сировинною спеціалізацією на країну 

високотехнологічних можливостей. На нашу думку, нарощувати 
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інноваційний потенціал потрібно у таких секторах національної економіки, 

як машинобудування, фармацевтична, хімічна та текстильна промисловість. 

Розуміючи процес імпортозаміщення як перехідний етап у процесі 

реструктуризації вітчизняної економіки, розвитку внутрішнього ринку та 

поступового переходу до експортоорієнтованої моделі розвитку, зауважимо, 

що основними кроками успішної реалізації політики імпортозаміщення є: 

- стримування споживчого імпорту; 

- захист національного товаровиробника, тобто активізація політики 

«м’якого» протекціонізму з акцентом на промисловий розвиток; 

- стимулювання внутрішнього виробництва шляхом активного 

використання різноманітних фінансово-кредитних інструментів, оновлення 

матеріально-технічної бази промисловості, технологічного парку, зниження 

енерго- та матеріаломісткості вітчизняної економіки та собівартості 

виробництва; 

- послаблення обмежень у зовнішньоекономічній діяльності; 

- стимулювання міжнародної інтеграції, зокрема збільшення частки 

національної продукції у глобальних ланцюгах доданої вартості. 

Очікуваними результатами такої політики, безумовно, є структурна 

трансформація національної економіки, зростання виробництва продукції з 

більшою часткою доданої вартості, створення нових робочих місць, 

покращення соціально-економічної становища та зростання доходів 

населення, зміцнення економічних та фінансових позицій України на 

світовому ринку, поглиблення інтеграційних процесів. 

Досліджуючи ресурсну базу вітчизняної промисловості, Л. Созанський 

доходить висновку, що «ресурсна ефективність української промисловості 

формально перебуває на досить високому рівні» і за цією конкурентною 

перевагою вона незначно переважає польську, зокрема внаслідок вищого 

рівня продуктивності праці. З метою підвищення кваліфікованості 

працівників та нарощування обсягів високотехнологічної продукції автор 

пропонує створювати навчально-науково-виробничі центри галузевого і 
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регіонального спрямування 140, с. 60. Основне призначення таких 

осередків – налагодження співпраці між науковцями та практиками 

відповідно до розроблених регіональних чи галузевих стратегій. Для 

виробничих підприємств такі науково-виробничі інкубатори привабливі з 

позиції впровадження інновацій, модернізації виробничих процесів, запуску 

нових зразків продукції, підвищення продуктивності праці; для наукових 

установ такі центри є реальною платформою для налагодження 

інформаційного та технологічного зв’язку з реальним виробництвом; для 

освітніх закладів – для посилення практичної складової освітнього процесу. 

Чималу користь така співпраця приносить і для місцевих органів влади, 

зокрема щодо розв’язання важливих соціально-економічних завдань. 

Вважаємо, що прикладний аспект освітнього процесу можна 

реалізувати завдяки широкому впровадженню дуальної освіти, що має на 

меті якнайтісніше поєднати теорію з практикою, адаптувати підготовку 

майбутніх фахівців до вимог роботодавців, запроваджувати різноманітні 

форми атестації випускників. Хоч така форма освіти набирає популярності 

серед професійних закладів освіти, заклади вищої освіти, які готують 

фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр поки обачно ставляться до 

такої співпраці між освітянами та виробниками. 

Доволі перспективною видається ініціатива очільника Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо розробки 

Національної економічної стратегії-2030, основна мета якої – побудова 

інноваційної моделі національної економіки, пріоритетами якої є 

налагодження виробництва та розвиток торгівлі продукцією з вищою 

доданою вартістю, переорієнтація вітчизняних підприємств на вищий 

технологічний рівень виробництва, економний режим використання 

природних ресурсів на енергії, запровадження новаторського стилю 

управління і, на, наш погляд, найголовніше – забезпечення 

висококваліфікованої робочої сили достойною винагородою за виконану 

працю [160]. 
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Безумовно, нагальність розробки та прийняття такої стратегії є не лише 

вимогою часу, а й природною необхідністю в умовах загострення соціально-

економічних, природно-техногенних та фінансових протиріч.  

За словами Міністра згаданого міністерства, реалізації такої стратегії 

відбуватиметься в два етапи: перший – передбачає визначення головних 

векторів розвитку, а саме: стимулів для вітчизняної промисловості, 

агропромислового сектору, видобувної галузі, сфери інформаційних 

технологій та науково-дослідних робіт, енергетичного сектору та 

транспортної інфраструктури; другий – прийняття державних цільових 

програм, реалізація яких розпочнеться вже з 2021 року. Важливо також 

наголосити, що акселераторами переходу до інноваційної моделі розвитку 

мають стати: 

- зміни у системі державного управління, зокрема щодо чіткого розподілу 

відповідальності за реалізацію прийнятих документів із дотриманням вимог 

верховенства права та нейтралізації корупційних ризиків; 

- зміни в економічних пріоритетах, з акцентом на забезпечення вищих 

стандартів життя, гідних умов праці, подолання бідності та формування 

середнього класу; 

- зміни в соціальній сфері, пов’язані з оновленням освітніх стандартів, 

розвитком освітньо-наукових кластерів, запровадженням інклюзивності та 

діджиталізації освітнього процесу. 

До урядових ініціатив, спрямованих на розвиток підприємництва як 

основи економічної міцності держави, можемо віднести проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пом’якшення умов ведення бізнесу в посткарантинний період» (реєстр. 

№ 3753 від 25.06.2020), який передбачає послаблення адміністративного 

тиску на бізнес в період дії карантинних обмежень та запровадження 

механізмів його підтримки у посткарантинний період [117].  

Рішучими кроками уряду щодо захисту вітчизняних товаровиробників 

від недобросовісного та зростаючого імпорту лише за 8 місяців 2020 року 
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можна вважати: застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в 

Україну низки товарів та напівфабрикатів білоруського, російського та 

китайського походження; прийняття 31 заходу торговельного захисту (з яких 

26 – антидемпінгового, 1 – спеціального, 1 – компенсаційного,  

по 1 – попередньо антидемпінгового та спеціального характеру) [106]. 

Прогнозований економічний ефект на національну економіку від 

проведення експерименту щодо закупівлі сільськогосподарської техніки 

для галузі машинобудування ґрунтується на таких вихідних позиціях: 

зростанні кількості машинобудівних підприємств у 4,5 разів; розширенні 

номенклатури вітчизняної техніки у 6,3 рази; створенні нових робочих 

місць – понад 5 тис.; надходженнях до бюджетів різних рівнів –  

1,9 млрд. грн.). Безперечно реалізація таких масштабних проектів 

сприятиме інвестиційній та інноваційній активності вітчизняних 

товаровиробників, розширенню ринків збуту вітчизняної продукції, 

обмеженню імпортних надходжень, виробництву вітчизняної продукції з 

високою часткою доданої вартості. 

Поступом до інноваційних звершень вважаємо підписання проектного 

документу «Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: 

реалізація на місцевому рівні» між Мінекономіки та Секретаріатом ООН з 

промислового розвитку (ЮНІДО), реалізація якого дасть поштовх 

вітчизняним індустріальним паркам, завдяки реалізації моделі еко-

індустріального парку, посилити свої позиції у забезпеченні сталого 

розвитку. З метою представлення результатів України у досягненні Цілей 

сталого розвитку (ЦСР) розроблено Добровільний національний огляд щодо 

реалізації ЦСР в Україні, який продемонстрував адаптацію, моніторинг та 

аналіз ключових тенденцій на шляху до реалізації кожної із 17 ЦСР 

відповідно до бенчмаркінгових орієнтирів.  

Беззаперечними досягненнями в напрямі утвердження інноваційної 

моделі розвитку є ініціативи щодо реформування патентного законодавства, 

посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові 
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зразки, а також створення Національного органу інтелектуальної власності 

України, функції якого виконує державне підприємство «Український 

інститут інтелектуальної власності» [120]. 

На нашу думку, нинішня соціально-політична ситуація та надмірний 

рівень відкритості національної економіки сигналізують про негайну 

реалізацію оприлюдненої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства «Національної економічної стратегії 2030» [102]. 

Окрім цього, в умовах адаптації до карантинних обмежень міжнародна 

торгівля та розподіл інвестицій зазнають суттєвих коректувань, відтак країни 

зіштовхуються зі значними труднощами власного розвитку. 

Вважаємо, що у контексті розробки Національної економічної стратегії 

2030 варто відзначити такі основні акценти як для внутрішнього розвитку 

України, так і міжнародної співпраці: 

- промислова реструктуризація та модернізація з використанням 

потенціалу міжнародної співпраці, розвиток інтернет-технологій та 

інтелектуального виробництва; 

- покращення статусу міжнародного поділу праці завдяки орієнтації 

вітчизняних підприємств на використання новітніх технологій, залучення 

приватного капіталу з урахуванням регіональних особливостей вітчизняної 

інфраструктури; 

- формування нової структури експортоорієнтованої економіки України 

з одночасним розширенням співпраці з іншими країнами; 

- забезпечення збалансованого розвитку регіональної економіки, що 

передбачає залучення усіх областей та регіонів країни до розбудови 

економічної інфраструктури та регіональних виробничих потужностей; 

- розвиток торговельних взаємовідносин з іншими країнами, зростання 

обсягів прямих іноземних інвестицій, спрямування українських інвестицій в 

європейські проекти. 

Цікавим для України є досвід Китаю, який майже 40 років тому відкрив 

двері назустріч міжнародній спільноті з метою залучення іноземних 
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інвестицій, передових технологій та досвіду у сфері управління. З цією 

метою Китаю відповідно до загальних законів економіки та міжнародної 

торгівлі вдалося врегулювати та впорядкувати внутрішні відносини, 

інтегруючи власну економіку у світову. Розроблена стратегія «Один пояс – 

один шлях» має на меті постійний пошук нової моделі міжнародної 

співпраці, зміцнення регіональних багатосторонніх механізмів і структур 

взаємодії з Китаєм. Запропонована китайською стороною ініціатива 

відповідає сучасним глобалізаційним викликам, закликає іноземні країни до 

напрацювання все нових механізмів економічної співпраці, зміцненню 

культурних взаємин між різними цивілізаціями, а також дотримання миру 

заради стійкого економічного розвитку. 

Безумовно налагоджена співпраця України з Китаєм має як позитивні, 

так і негативні сторони. Хоч понад 50 % вітчизняного експорту в Китай має 

сировинний характер, і лише понад 8 % – продукція приладобудування, на 

думку Т. Осташко та В. Олефір, результатом розвитку торгівлі з Китаєм для 

України може стати посилення сировинної орієнтації експорту, з одного 

боку, та збільшення імпортозалежності від китайських промислових 

товарів, – з іншого. До такого висновку науковці дійшли з огляду на існуючі 

несиметричні тарифні режими для обох країн, зокрема створені неоднакові 

умови у взаємній торгівлі, більш вигідні для Китаю. Щодо лібералізації 

торгівлі з Китаєм необхідно дотримуватися таких принципів: 

- зменшити мито на сировину, комплектуючі, обладнання, готові 

споживчі товари; 

- зберегти тарифний захист тих виробництв, які технологічно пов’язані з 

вітчизняними конкурентоспроможними секторами; 

- захистити власне виробництво, щодо яких китайська сторона має 

найбільші конкурентні переваги[107, с. 147-149]. 

Згадані дослідники переконані, що в умовах погіршення торговельного 

балансу внаслідок лібералізації торгівлі з Китаєм, створення зони вільної 
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торгівлі є недоцільним, відтак можна обмежитися двосторонньою 

інвестиційною угодою. 

Створення органу виконавчої влади, відповідального за формування 

та реалізацію промислової політики України у стратегічних галузях 

економіки, зокрема оборонно-промисловому комплексі, літакобудівній 

галузі, у сфері космічної діяльності ініційоване урядом України влітку 

2020 року. Затверджене Положення про створення Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України [110] визначає основні 

завдання такого органу, спрямовані на формування та реалізацію 

державної промислової політики, державної військово-промислової 

політики, державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, 

у сфері космічної діяльності та літакобудівній галузі. Ключовими 

пріоритетами новоствореного державного органу є розвиток 

високотехнологічної оборонної галузі, яка має потужний нереалізований 

потенціал, забезпечення сталого розвитку стратегічних галузей вітчизняної 

промисловості та регіональний розвиток. 

На нашу думку, створення такої структурної одиниці є актуальним, 

адже потрібен новий підхід до розвитку вітчизняної промисловості, 

узгоджений з національними економічними інтересами. Нагальною є 

розробка комплексної Стратегії розвитку промисловості, державних програм 

розвитку авіа-, ракето-, судно-, машинобудування, налагодження тісної 

співпраці з індустріальною спільнотою України. 

Державну політику структурної перебудови національної економіки 

пропонує А. Ходжаян, обґрунтувавши такі її основні заходи, як: 

- звільнення від сплати ввізних мит на інноваційне обладнання; 

- пільгове кредитування експорту через експортно-кредитне агентство; 

- спрощення процедур зовнішньої торгівлі; 

- надання резидентам ІП податкових пільг. 

За допомогою моделі загальної рівноваги Global Trade Analysis Project 

визначено вплив регуляторних заходів на соціально-економічні та галузево-
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структурні параметри, розраховано сукупний ефект таких заходів на 

зростання ВВП у середньостроковому періоді. За авторськими підрахунками, 

сумарний ефект становитиме 11,4 %, при цьому найбільших позитивних змін 

зазнає індекс продукції переробної промисловості (31,05 %), найменших – 

індекс сільськогосподарської продукції (-4,46 %) та індекс продукції 

добувної промисловості (-3,82 %) [166, с. 16]. 

Автори колективної монографії [147, с. 101-105] зазначають, що в 

Україні економічне зростання можливе завдяки реалізації політики, 

спрямованої на підвищення ефективності вітчизняного виробництва. Випуск 

якісної інноваційної продукції в умовах обмежених виробничих ресурсів 

змусить вітчизняних товаровиробників модернізувати виробничі потужності 

та зменшити собівартість виробництва. Прогнозоване економічне зростання 

може відбуватися в межах трьох нових сценаріїв. Для обґрунтування 

запропонованих векторів розвитку науковці роблять певне припущення, 

зокрема вірогідність зекономити 1 % виробничих ресурсів за рахунок 

модернізації національного господарства. У такому випадку можливі такі 

комбінації нарощування: 

- експорту сировини, або сировинної продукції з низькою доданою 

вартістю, тоді приріст виробництва товарної продукції в економіці (ΔQ) 

становитиме менше 1, тобто ΔQ < 1%; 

- випуску кінцевої традиційної продукції, відтак приріст економіки 

дорівнюватиме 1, тобто ΔQ = 1%; 

- випуску інноваційної продукції, яка завдяки конкурентоспроможним 

властивостям посилить позиції товаровиробника на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, а приріст національної економіки перевищить 1, тобто 

ΔQ > 1%. Такий розвиток подій означатиме, що економіка перейде до 

прискореного зростання. 

За припущеннями згаданих вітчизняних науковців, економіка України 

досягне вищого рівня ефективності за умови реалізації інноваційного 

сценарію подій. Якщо за рахунок технологічної модернізації виробниче 
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споживання сировинних ресурсів зменшиться на 2 %, і на таку ж величину 

збільшиться обсяг випуску інноваційної продукції, то в країні темпи 

економічного зростання сягнуть 6 %. Вочевидь, подвоєння темпів 

економічного зростання є ключовою вимогою до проведення новітньої 

державної інноваційної політики. 

Цілковито погоджуємося з подібними міркуваннями, оскільки активна 

державницька позиція щодо наскрізної модернізації національної економіки 

дозволить, насамперед, переорієнтувати економічну систему зі статусу 

олігархічно-кланової системи на ринкову. Безумовно, пожвавлення 

інвестиційного клімату, залучення приватного бізнесу до розбудови 

вітчизняної економіки, активізація державно-приватного партнерства, 

налагодження нових ділових відносин між суб’єктами господарювання стане 

передумовою масштабної модернізації вітчизняної промисловості та 

формування новітньої структури експортоорієнтованої економіки. На наше 

переконання, сьогодні в Україні є всі ознаки формування сприятливої 

ринкової кон’юнктури.  

Одним з головних рішучих кроків на етапі прискореної модернізації 

вітчизняної економіки є подолання низької купівельної спроможності 

населення, розв’язати яку можна шляхом підняття ціни на працю. На жаль, в 

Україні вартість робочої сили є найнижчою в Європі, що змушує наших 

громадян вдаватися до пошуку кращих не лише умов праці, ай винагороди за 

неї. Так, за даними Євростату, у країнах ЄС середня погодинна вартість 

робочої сили у 2018 році становила 27,4 євро та 30,6 євро в зоні євро, тоді як 

в Україні Держкомстат розраховує розмір середньомісячної номінальної 

заробітної плати. Зауважимо, що впродовж останніх трьох років темпи її 

зростання становили: 137,1 % 2017 р. до 2016 р.; 124,8 % - 2018 р. до 2017 р.; 

118,4 % - 2019 р. до 2018 р. [157], а за розрахунками [147, с. 103], у 2016 р. 

середня погодинна вартість робочої сили становила 1,4 євро. Додамо, що 

серед країн ЄС найнижчий рівень погодинної оплати праці зберігається у 

Болгарії – 5,4 євро. 
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На нашу думку, занижений рівень оплати праці в Україні дає 

можливість крупному (олігархічному) бізнесу зберігати низьку собівартість 

виробництва та отримувати тимчасові (сьогоденні) надприбутки. Безумовно, 

вище керівництво таких підприємств більшою мірою зацікавлене у 

максимальному використанні виробничих та людських ресурсів, аніж 

зосередити увагу на оновленні технологічної бази та налагодженні випуску 

конкурентоспроможної продукції. Поки в Україні кардинально не зміняться 

організаційно-економічні підходи до організації та ведення бізнесу, 

сподіватися на інноваційні зрушення та модернізацію виробництва 

практично неможливо. 

Особливо потерпає вітчизняна переробна промисловість, технологічні 

сектори якої після кризи 2013-2014 рр. досі не відновили здатність 

накопичувати власні фінансові ресурси, достатні для розширеного 

відтворення. Такий реальний стан справ загострює проблему пошуку 

фінансових ресурсів з інших джерел, вдаючись до залучення позикових 

коштів. Окрім цього спостерігаються міжрегіональні диспропорції у 

джерелах формування власних фінансових ресурсів, внаслідок чого 

відбувається нерівномірний розподіл промислового виробництва в 

регіональному розрізі, нераціональний розподіл праці та гальмуються 

інноваційні зрушення загалом. 

Про відсутність передумов та впливових сил, здатних забезпечити 

перехід української економіки до вищих стадій індустріального розвитку 

зазначають автори монографії [51, с. 292]. За висновками дослідників, 

«провладні структури, власники фінансів та засобів виробництва не мають 

бажання засвоювати та реалізовувати сучасні форми ринкових відносин». 

Задекларовані гасла, на жаль, не отримують подальшої підтримки та 

реалізації і такі держави потрапляють у так звані пастки, на кшталт «нестачі 

капіталу», або «кола відсталості». Коло нестачі капіталу, запропоноване 

Р. Нурксе, пояснює обмеженість внутрішнього ринку та/або нестачу ресурсів 

для інвестування та модернізації. Б. Кналл доповнює «коло нестачі капіталу» 
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«колом відсталості» та робить висновок, що відсталість економіки 

зумовлюється відсталістю системи освіти і професійної підготовки, 

недостатністю кваліфікованої робочої сили, низькою продуктивністю праці 

та дефіцитом асигнувань. 

З урахуванням наведених аргументів та запропонованих моделей 

розвитку (відставання) економік в рамках теорії збалансованого зростання, 

ми спробували описати «коло парадоксів вітчизняної економіки» (рис. 3.4). 

Назва розробленої моделі певним чином характеризує особливості розвитку 

національної економіки, яка, на нашу думку, в умовах достатніх економічних 

ресурсів, потужного інтелектуального потенціалу та достатньо високого 

рівня національної освіти знаходиться вже майже три десятиліття у 

перманентному стані трансформаційних змін. Безумовно, проблема низької 

продуктивності праці, стагнації вітчизняного виробництва є результатом 

псевдо приватизації, що мала місце у 90-х рр. минулого століття, та 

формування олігархічно-кланової системи, для якої максимізація прибутку, а 

не створення доданої вартості є визначальними чинниками. Логічні 

взаємозв’язки між блоками підтверджують наявність реальних парадоксів, 

або таких асиметричних співставлень, як: 

- наявність в достатніх обсягах природніх та економічних ресурсів поряд 

з хронічним дефіцитом інвестиційних ресурсів; 

- достатній рівень вітчизняної освіти та неадекватна винагорода за 

високоякісну працю; 

- низька продуктивність праці на противагу достатньому рівню 

кваліфікованої робочої сили. 

Звичайно, перелік названих дисбалансів на цьому не вичерпується, ми 

лише наголосили на тих ключових моментах, які відрізняють нашу країну від 

розвинених країн світу та країн, що розвиваються. Адже Україна потрапила в 

умовно невизначену ситуацію, коли ні статусу країни ринкового типу, ні 

країни, що розвивається, ні країни з перехідною економікою де факто не 

відповідає. 
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Рис. 3.4. «Коло парадоксів вітчизняної економіки» 

Джерело: складено автором 

 

Вірогідно, такій ситуації сприяла безперспективна неоліберальна 

модель розвитку, надмірна відкритість до зовнішнього світу та не зовсім 

вигідні для України умови підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Схожу 

позицію висловлюють вітчизняні науковці [51, с. 294], вважаючи, що 

більшість проблем з інвестиційними ресурсами в Україні пов’язані з 

використанням виробничо-грошової моделі, тоді як варто застосовувати 

комбіновану модель розвитку економіки та кредитно-емісійну модель 

інвестування. Такі моделі обирали розвинуті країни, закріпивши власні 

позиції на V стадії високого масового виробництва та споживання з 

поступовим переходом до VІ стадії розвитку людського капіталу. 

За рекомендаціями згаданих науковців, вітчизняній економіці варто 

застосувати модель індустріального суспільства Форда – Тейлора – Друкера, 

особливість якої полягає в нарощуванні темпів виробництва товарів масового 
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споживання та формування середнього класу. Ланцюгові зв’язки між 

елементами цієї моделі такі: «Розвиток технологій та масового виробництва – 

зростання продуктивності праці, заробітної плати та зайнятості – особистий 

розвиток працівників на виробництві – розвиток фінансових та кредитних 

ринків – розвиток суспільства». 

Логічність представлених взаємозалежностей, апробована низкою 

країн цивілізованого світу, сигналізує про можливість застосування такого 

сценарного підходу і в Україні. Бар’єрами на шляху імплементації такої 

моделі, на наш погляд, є низька інноваційність вітчизняних підприємств та 

невисокий рівень корпоративної культури. 

Низький інноваційний розвиток вітчизняних підприємств 

підтверджують світові рейтинги. Позиції України у міжнародних індексах 

подано у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Позиції України у міжнародних індексах 

Міжнародні індекси Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 76 79 85 81 85 

Глобальний індекс інновацій 64 56 50 43 47 

Європейське інноваційне табло 35 35 35 36 36 

Індекс інноваційного розвитку за Блумберг у розрізі 

субіндексів: 
33 41 42 46 53 

продуктивність праці 48 50 50 50 60 

технологічні можливості 40 46 47 48 58 

рівень витрат на дослідження та розробки у ВВП 39 45 44 47 54 

ефективність вищої освіти 5 5 4 21 28 

патентна активність 25 28 27 27 35 

кількість високотехнологічних підприємств 31 36 34 32 35 

концентрація дослідників 39 42 44 46 48 
 

Джерело: складено автором за даними [191] 

 

Аналізуючи дані табл. 3.1 можемо зауважити, що висока ефективність 

вітчизняної вищої освіти поряд з незначною концентрацією дослідників та 

низькими технологічними можливостями, підтверджують нашу гіпотезу про 

наявність «кола парадоксів» у вітчизняній економіці. Низька продуктивність 
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праці, з одного боку, є результатом невідповідної винагороди за працю, а з 

іншого – наслідком низької технологічності виробничих потужностей 

вітчизняних підприємств. Статистичну інформацію про стан інноваційної 

активності вітчизняних промислових підприємств представлено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Динаміка інноваційної активності  

вітчизняних промислових підприємств [28] 

 

Як видно з рис. 3.5, інноваційна активність вітчизняних підприємств 

продовжує залишатися низькою, стимули для пожвавлення комерціалізації 

наукових ідей та розробок практично відсутні. Частка реалізованої інноваційної 

продукції у загальній вартості усієї промислової продукції є вкрай низькою. 

Серед основних видів інноваційної діяльності варто назвати впровадження 

маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, з-поміж напрямів витрат – 

придбання машин, програмного забезпечення та обладнання. 

Доречно також наголосити на незмінно низькій частці витрат на 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у ВВП. Так, упродовж 

аналізованого періоду цей показник коливався в межах від 0,55 %у 2015 році 
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до 0,43 % у 2019 році [28], тоді як в країнах ЄС становить 2-3 %, а в  

Японії – 3-4 %. 

Безперечно інноваційну активність в країні потрібно підтримувати як з 

боку держави, так і самих суб’єктів бізнесу. До основних принципів 

стимулювання відносимо: 

- пріоритетність національних економічних інтересів, покращення 

інвестиційного клімату, підвищення стандартів життя, розвиток 

імпортозамінних виробництв; 

- моніторинг напрямів стимулювання інноваційної діяльності через 

ринкові стимули та суспільні вимоги; 

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки шляхом 

зростання продуктивності праці та вартості робочої сили; 

- ефективне державне регулювання завдяки якісному нормативно-

правовому, організаційному та інформаційно-аналітичному забезпеченню. 

Напрямами стимулювання інноваційної активності вважаємо непряму 

фінансову підтримку через амортизаційну політику, надання державних 

цільових субсидій, залучення прямих іноземних інвестицій, фінансових 

ресурсів малого і середнього бізнесу та заощаджень домогосподарств. 

Організаційно-правове забезпечення державного регулювання 

інноваційної сфери систематизувала С. Квак, згрупувавши нормативні 

документи за трьома групами об’єктів:  

1) акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності 

(Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України: «Про 

охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на 

промислові зразки» та ін.); 

2) акти, що регулюють відносини у сфері інноваційної та науково-технічної 

діяльності (Закони України: «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ін.); 

3) акти, які регулюють ширше коло відносин в інноваційній сфері 

(Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Податковий 
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кодекс України, Закони України: «Про захист економічної конкуренції», 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» та ін.) [60, с. 6]. 

Перехід на нову модель індустріального розвитку пропонують автори 

колективної монографії [33, с. 197-198]. Розроблений методологічний підхід 

передбачає реалізацію промислової політики з огляду на використання 

інноваційних, конкурентних та екологічних переваг, також можливостей, які 

відкриває Україні підписана угода з ЄС в частині включення українських 

товаровиробників у глобальні ланцюги доданої вартості. Обґрунтована нова 

модель індустріального розвитку ґрунтується на застосуванні нових 

технологічних укладів, випуску продукції з вищою часткою доданої вартості, 

впровадженню засад «зеленого» зростання. 

Поділяємо позицію авторів, що Україні для ефективнішої 

трансформації вітчизняного промислового комплексу та долучення до 

глобальних виробничих ланцюгів потрібно опиратися на комбінацію 

експортоорієнтованої та інноваційної моделей новітньої індустріалізації. 

Водночас подолати надмірну імпортозалежність та використати потенціал 

імпортозаміщення для швидшого розвитку внутрішнього ринку є головною 

задачею сьогоднішнього порядку денного. 

Для оздоровлення вітчизняної економіки потрібна потужна 

технологічно оновлена промислова база з великою кількістю інноваційних 

підприємств, які здатні сформувати особливі нішеві сегменти у різних 

сферах спеціалізації. Розвиток вузькоспеціалізованих промислових секторів 

дасть можливість швидше інтегруватися у глобальні ланцюги доданої 

вартості. 

Одним із важливих напрямів інноваційного розвитку є стимулювання 

експорту продукції з високим ступенем переробки на основі розроблення 

спеціальних програм експорту, вдосконалення валютно-митного 

регулювання, надання інформаційної підтримки тощо. В умовах хронічного 

дефіциту фінансових ресурсів важливу роль повинні відіграти спеціалізовані 

фінансово-кредитні установи, інвестиційні компанії, які за участю та 
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підтримки держави забезпечать процеси довгострокового кредитування та 

інвестування у високотехнологічні галузі національної економіки. 

Невід’ємним атрибутом інвестиційного пожвавлення має стати 

впровадження системи державного гарантування та ефективних механізмів 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами проведеного у третьому розділі дослідження 

сформульовано такі висновки та рекомендації. 

Акцентовано увагу на питаннях переосмислення задекларованих 

стратегічних цілей розвитку торгівлі України на середньострокову 

перспективу та розробки концептуальних засад політики імпортозаміщення 

на тривалішу перспективу з урахуваннях потенційних та реальних загроз 

економічній безпеці держави. 

Підкреслено, що сучасний стан зовнішньоторговельних зв’язків України 

характеризується надмірною імпортною залежністю як щодо 

високотехнологічної продукції, так і товарів широкого використання, 

виробництво яких можна налагодити всередині країни. У структурі експорту 

переважає сировинна продукція, що є абсолютно невиправданим з огляду на 

наявний в Україні потужний ресурсний потенціал, якісну робочу силу, 

сприятливі кліматичні умови, географічне розташування, розвинуту індустрію 

інформаційних технологій. Ще однією особливістю вітчизняної економіки є 

чималі обсяги тіньового обороту і контрабанди, що свідчить про корупційну 

складову, а також надмірно ліберальна зовнішньоторговельна політика, в той 

час як для більшості країн світу пріоритетом залишаються національні 

економічні інтереси. 

Аргументовано, що імпортозаміщення як один з типів економічної 

стратегії та промислової політики держави в період кризового та 
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посткризового виходу світової економіки з «лещат» пандемії 2019-2020 рр., 

варто розглядати як перехідний етап для прискореної модернізації 

вітчизняного виробництва. Наголошено, що держава повинна покращувати 

свій інвестиційний клімат для залучення найперше вітчизняних, а відтак 

прямих іноземних інвестицій у пріоритетні або стратегічні галузі (сектори) 

національної економіки. 

Обґрунтовано, що основними передумовами результативної політики 

імпортозаміщення є: спрощення процедур створення бізнесу та пільгового 

оподаткування (для тих суб’єктів бізнесу, які вироблятимуть продукцію, що є 

аналогами імпортованих, особливо з групи критичного імпорту); нарощення 

виробничого потенціалу вітчизняних підприємств; забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності; недопущення монополізації ринків та ресурсів; 

встановлення інвестиційних бар’єрів щодо обмеження участі іноземного 

капіталу у видах діяльності, що визначені як стратегічні; активно 

пропагувати гасло «Підтримуймо національного виробника» тощо. 

З урахуванням визначених напрямів політики імпортозаміщення в 

Україні запропоновано стратегічні орієнтири та операційні завдання щодо 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки та перехід до 

експортоорієнтованого розвитку, гармонізованого із засобами стимулювання 

конкурентоспроможності українських підприємств. 

Розроблено низку заходів щодо зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки на етапах: проведення політики імпортозаміщення (1-

й етап), налагодження випуску імпортозамінної продукції (2-й етап), 

переорієнтації внутрішньої політики на експортоорінтований розвиток 

економіки (3-й етап). 

Обґрунтовано концептуальні основи проведення інституціональних 

реформ за допомогою різноманітних механізмів, заходів та організаційно-

управлінського інструментарію, що знаходяться в арсеналі держави. 

Проаналізовано ретроспективний шлях трансформаційних перетворень 

та здійснення інституціональних реформ в Україні, сформульовано ключові 
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вимоги щодо проведення успішних структурних реформ у майбутньому. 

Акцентовано увагу на запровадженні довгострокового стратегічного 

планування, що сприяє створенню конкурентних переваг, концентрації 

ресурсів на важливих пріоритетних напрямах, поетапному технологічному 

переозброєнні, створенні нових товарів, управлінні попитом тощо.  

Окреслено пріоритети інституціональних змін та структурних зрушень 

у сучасних умовах, визначено основні напрями організаційно-

інституціональних змін (перетворень) в окремих секторах вітчизняної 

економіки. У рамках реалізації політики імпортозаміщення розроблено 

алгоритм дій щодо прийняття рішення про доцільність розробки та реалізації 

плану заходів з імпортозаміщення. Обґрунтовано концепцію потенціалу 

імпортозаміщення у контексті моделі інноваційного розвитку, визначено 

основні кроки успішної реалізації політики імпортозаміщення. 

У контексті теорії збалансованого зростання розроблено модель «коло 

парадоксів вітчизняної економіки», що певним чином характеризує 

особливості розвитку національної економіки, яка в умовах достатніх 

економічних ресурсів, потужного інтелектуального потенціалу та достатньо 

високого рівня національної освіти знаходиться вже майже три десятиліття у 

перманентному стані трансформаційних змін. 

Наголошено, що для оздоровлення вітчизняної економіки потрібна 

потужна технологічно оновлена промислова база з великою кількістю 

інноваційних підприємств, які здатні сформувати особливі нішеві сегменти у 

різних сферах спеціалізації. Розвиток вузькоспеціалізованих промислових 

секторів дасть можливість швидше інтегруватися у глобальні ланцюги 

доданої вартості. При цьому одним із важливих напрямів інноваційного 

розвитку є стимулювання експорту продукції з високим ступенем переробки 

на основі розроблення спеціальних програм експорту, вдосконалення 

валютно-митного регулювання, надання інформаційної підтримки тощо. 

Основні наукові результати, одержані у третьому розділі роботи, 

опубліковано в працях [66; 68; 188]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення важливого науково-практичного завдання, що полягає в 

обґрунтуванні та розробленні практичних рекомендацій щодо реалізації 

механізмів зниження імпортозалежності вітчизняної економіки в умовах 

формування інноваційної моделі розвитку. Проведене дослідження дало 

змогу зробити такі висновки та обґрунтувати такі рекомендації. 

1. Узагальнено наукові підходи до тлумачення сутності поняття 

«імпортозаміщення». Визначено характеристичні та типологічні ознаки 

досліджуваного поняття, узагальнено взаємозв’язки між політикою 

імпортозаміщення та економічною безпекою держави, досліджено 

типологію інструментів державної політики імпортозаміщення. 

Запропоновано авторське концепційне розуміння сутності поняття 

імпортозаміщення з трьох позицій: як перехідний етап прискореної 

модернізації вітчизняної економіки у контексті експортоорієнтованого 

розвитку; як процес освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції 

з акцентом на інтелектуально-інноваційний прорив та перехід на вищі 

технологічні уклади (шостий та сьомий); як форма захисту національної 

економіки від деструктивного впливу зовнішніх чинників, зокрема 

трансферу технологічних криз з обраним вектором зміцнення економічної 

безпеки реального сектора економіки. 

2. Систематизовано методичні підходи до оцінювання рівня імпортної 

залежності вітчизняної економіки, що ґрунтуються на засобах та прийомах 

теоретичного та експериментального дослідження. Розглянуто особливості 

оцінювання імпортної залежності національної економіки на засадах 

методології інтегрального оцінювання, що забезпечило логічність, 

поетапність та конкретність дослідження. З урахуванням принципів 

системності, комплексності, однозначності, адекватності, безперервності та 

об’єктивності сформовано систему показників оцінювання 
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імпортозалежності вітчизняної економіки у розрізі таких складових 

економічної безпеки держави, як зовнішньоекономічна, науково-

технологічна, виробнича та продовольча, сформовано множину показників. 

Обґрунтовано, що застосування цієї методології може стати підґрунтям для 

прийняття управлінських рішень, розробки стратегії економічної безпеки, 

реалізації державної політики імпортозаміщення тощо. 

3. Розвинуто теоретико-прикладні засади формування механізмів 

зниження імпортозалежності вітчизняної економіки, запропоновано під 

механізмом розуміти сукупність управлінських заходів, або рішень (підходів, 

напрямів, способів) в рамках визначеної стратегії, політики, чи програми. 

Розроблено загальну комбінаторну схему заходів (механізмів) зниження 

імпортозалежності вітчизняної економіки в розрізі правових, інформаційно-

аналітичних, фінансово-економічних, організаційно-управлінських 

механізмів, що дало можливість обґрунтувати поетапні переходи вітчизняної 

економіки від проведення ефективної політики імпортозаміщення до 

експортоорієнтованого розвитку. 

4. Обґрунтовано надмірну залежність національної економіки від 

імпорту товарів з високим ступенем переробки та практичну неспроможність 

національних товаровиробників переорієнтуватися на випуск 

високотехнологічної конкурентоспроможної продукції без потужної 

державної підтримки. Результати дослідження підтвердили, що у структурі 

імпорту деревообробної продукції домінують товари з високим рівнем 

технологічної обробки, натомість продукція вітчизняної деревообробної 

промисловості характеризується надмірною енерго- та ресурсомісткістю; 

висока питома вага кінцевого споживання (понад 84 %) простежується у 

структурі використання імпортної продукції текстильного виробництва; 

рівень імпортозалежності хімічної промисловості у сегменті проміжного 

споживання перевищує 80 %. Доведено, що стан імпортної залежності 

більшості галузей вітчизняного виробництва залежить від рівня 

технологічності та витратності. 
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5. Ідентифіковано деструктивні чинники посилення 

імпортозалежності окремих галузей вітчизняної економіки, аргументовано 

причини та обставини виникнення диспаритету у зовнішній торгівлі 

України та низького рівня орієнтації вітчизняних товаровиробників на 

національний ринок. Проаналізовано детермінанти надмірної 

імпортозалежності вітчизняної економіки, класифіковано системні загрози 

посилення імпортозалежності національної економіки на економічні, 

інституційні, структурні, соціальні підвиди. Вказано на причини 

відставання вітчизняної промисловості, зокрема ресурсну орієнтацію 

інвестиційних потоків та незначну їх частку у високотехнологічні галузі 

(близько 0,5 % від загального обсягу). Наведені аргументи вказують на 

необхідність реалізації політики імпортозаміщення з акцентом на 

пріоритетність національних економічних інтересів. 

6. Використовуючи методологію інтегрального оцінювання 

розраховано рівень імпортозалежності національної економіки за період 

2015-2019 рр. Алгоритм розрахунку передбачав певну послідовність 

операцій, найважливішим з яких є процедура формування множини 

індикаторів за критеріями системності, комплексності, однозначності, 

адекватності, безперервності, об’єктивності (показники-стимулятори: 

коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів, %; індекс промислової 

продукції, % до попереднього року; частка продажу підприємствами 

роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, % та 

показники-дестимулятори: темпи зростання імпорту товарів, % до 

попереднього року; частка імпорту у загальному споживанні, %; частка 

імпорту у загальному споживанні продукції переробної промисловості, %; 

частка імпорту у роздрібному товарообороті України, %). Значення 

інтегрального індекса імпортозалежності економіки України за аналізований 

період перебувають в діапазоні від 0,96 у 2015 р. до 0,88 у 2019 р. та 

сигналізують про незначне послаблення негативних тенденцій у 

зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів вітчизняного бізнесу. 



172 

7. З метою подолання надмірної імпортозалежності національної 

економіки та побудови економіки інноваційного типу окреслено стратегічні 

орієнтири та операційні завдання політики імпортозаміщення. 

Найважливішими пріоритетами визначено: створення наукомісткої 

інноваційної продукції, активізація процесів діджиталізації та роботизації, 

впровадження «розумних (смарт) технологій»; з-поміж операційних завдань 

потребують найшвидшого виконання такі: організація мережі контактів та 

створення партнерства між трьома природними партнерами в інноваційній 

діяльності – дослідниками, підприємцями та джерелами фінансування, 

нагромаджування інформаційних ресурсів та модернізація матеріально-

технічної бази науки і освіти, формування системи багатоканальної системи 

зв’язку з клієнтами, перехід вітчизняних підприємств до ефективних за 

технологічними та соціально-економічними критеріями моделей 

виробництва/споживання продукції (товарів і послуг), екологізація 

виробництва/продукції (на основі реалізації концепцій «зеленої» і 

«циркулярної» економіки, а також інших, екологічно безпечних моделей 

господарювання та довгострокового розвитку). 

8. Надзвичайної актуальності сьогодні набуває питання розвитку 

внутрішнього виробництва та наповнення національного ринку вітчизняною 

продукцією. Це потребує розробки та прийняття ключових завдань в рамках 

стратегічного планування, антикризового управління та цільових програм 

розвитку імпортозамінного виробництва. Окреслено напрями організаційно-

інституціональних змін та структурних реформ в окремих секторах 

національної економіки, систематизовано базові принципи ефективної 

реалізації політики імпортозаміщення з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Успішне вирішення задекларованих завдань запропоновано здійснити через 

інституціоналізацію імпортозаміщення, під якою розуміємо формування 

інституційного середовища, суспільних інститутів та інституційних умов 

щодо виробництва імпортозамінної продукції, яка не поступається за 
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споживчими, ціновими й естетичними характеристиками імпортним 

аналогам та здатна конкурувати на зовнішньому ринку. 

9. Обґрунтовано активну державницьку позицію щодо наскрізної 

модернізації національної економіки, прийняття якої дозволить, насамперед, 

переорієнтувати економічну систему зі статусу олігархічно-кланової на 

ринкову, а відтак пожвавити інвестиційний клімат, залучити приватний 

бізнес до розбудови вітчизняної економіки, налагодити нові ділові відносини 

між суб’єктами господарювання. Одним із важливих напрямів інноваційного 

розвитку визначено стимулювання експорту продукції з високим ступенем 

переробки на основі розроблення спеціальних програм експорту, 

вдосконалення валютно-митного регулювання, надання інформаційної 

підтримки тощо. В умовах хронічного дефіциту фінансових ресурсів важливу 

роль повинні відіграти спеціалізовані фінансово-кредитні установи, 

інвестиційні компанії, які за участю та підтримки держави забезпечать 

процеси довгострокового кредитування та інвестування у високотехнологічні 

галузі національної економіки. Аргументовано, що Україні для ефективнішої 

трансформації вітчизняного промислового комплексу та долучення до 

глобальних виробничих ланцюгів потрібно опиратися на комбінацію 

експортоорієнтованої та інноваційної моделей новітньої індустріалізації. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Система показників для оцінювання імпортозалежності 

вітчизняної економіки у розрізі складових економічної безпеки держави 

Складова 

економічної безпеки 
Назва показника Економічний контент 

Зовнішньоекономічна 

безпека 

Частка експорту товарів у ВВП, 

% 

Характеризує експортний 

потенціал країни 

Частка імпорту товарів у ВВП, 

% 

Вказує на залежність 

вітчизняної економіки від 

імпортних поставок 

Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту, разів 

Відображає співвідношення 

обсягів експорту та імпорту 

товарів і послуг 

Відкритість економіки, % 

Відображає частку експорту 

та імпорту товарів і послуг 

у ВВП 

Частка імпорту у внутрішньому 

споживанні країни, % 

Характеризує частку 

імпорту у перевищенні 

внутрішнього виробництва 

над імпортом 

Сальдо 

зовнішньоторговельного 

балансу, у % до ВВП 

Показує співвідношення 

різниці між вартістю 

експорту й імпорту 

продукції та обсягом ВВП 

Науково-

технологічна безпека 

Частка високотехнологічної 

продукції в експорті (імпорті) 

товарів, % 

Характеризує спроможність 

вітчизняної економіки 

випереджувати 

загальносвітові тенденції у 

технологічному розвитку 

Частка низькотехнологічної 

продукції в експорті (імпорті) 

товарів, % 

Віддзеркалює технологічне 

відставання країни на 

світовому ринку 

Сальдо високотехнологічної 

продукції, % 

Показує співвідношення 

експорту та імпорту 

високотехнологічної 

продукції 

Частка експорту 

високотехнологічної продукції 

у загальному обсязі експорту, % 

Демонструє реальний рівень 

конкурентоспроможності 

національної економіки 

Експорт наукомістких послуг, 

% від загального експорту 

послуг 

Характеризує попит 

іноземних замовників на 

вітчизняний 

інтелектуально-

інноваційний потенціал  
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Коефіцієнт технологічної 

залежності, % 

Відображає ефективність 

інноваційної діяльності 

вітчизняних суб’єктів 

Безпека реального 

сектора (виробнича 

безпека) 

Зайнятість в середньо- і 

високотехнологічному 

виробництві, % від робочої 

сили 

Демонструє використання 

людського капіталу в 

середньо- і 

високотехнологічному 

виробництві 

Новинки на ринку продажів, % 

від обороту 

Показує обсяг 

новоствореної вітчизняної 

продукції у загальному 

обсязі товарообороту 

Продовольча безпека 

Частка імпортного 

продовольства, % 

Вказує на залежність 

вітчизняного ринку 

продовольства від 

імпортованої продукції 

Частка імпортного 

продовольства у загальному 

обсязі споживання 

продовольства, % 

Відображає частку 

споживання імпортної 

продукції у загальному 

обсязі споживання 
 

Джерело: складено автором  
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Додаток Б 

Наукові підходи до розуміння поняття «механізм державного 

управління» 

Сутність поняття «механізм державного 

управління» 
Автор(и) 

Практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 

допомогою яких органи державної влади впливають 

на будь-які суспільні відносини з метою досягнення 

поставлених цілей  

Бакуменко В.Д., 

Безносенко Д.О. [7] 

Комплексна система державного управління, 

складовими якої є конкретні механізми управління 

(економічний, мотиваційний, політичний, правовий 

тощо), які в сукупності здатні забезпечити 

збалансоване та ефективне функціонування єдиного 

державного механізму  

Кравченко О.М. [75] 

Сукупність засобів організації управлінських 

процесів та способів впливу на розвиток керованих 

об’єктів із використанням відповідних методів 

управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління  

Малиновський В.Я. 

[87] 

Штучно створена складна система, призначена для 

досягнення поставлених цілей, яка має визначену 

структуру, сукупність правових норм, методи, засоби, 

інструменти державного впливу на об’єкт управління 

Рудніцька Р.М., 

Сидорчук О.Г. [133] 

Система, призначена для практичного здійснення 

державного управління та досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об’єкт управління з 

відповідним правовим, нормативним та 

інформаційним забезпеченням  

Федоренко В.Г., 

Діденко О.М., 

Руженський М.М. 

[162] 

Система, яка становить компонентну структуру, 

складовими якої є цілі, завдання, принципи, функції, 

суб’єкти й об’єкти, методи та форми державного 

регулювання економіки, які у своїй взаємодії та 

Чечель О.М. [168] 
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взаємозв’язку обумовлюють економічну політику 

країни, реалізація якої сприятиме досягненню 

стратегічної мети та виконанню регулюючої функції 

держави у сфері державного управління 

Системна сукупність інституцій, структур, 

послідовних дій, форм, станів і процесів в державі як 

продукт організованої людської діяльності, що має за 

мету реалізацію інтересів і потреб людей та 

вирішення нагальних суспільно-політичних проблем 

за рахунок державного впливу й регулювання 

суспільної життєдіяльності на основі усталених 

суспільних цінностей, норм і правил; є формою 

реалізацію функцій держави та має в якості суб’єкта 

органи державного управління 

Радченко О. В. [126] 

Сукупність економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових засобів цілеспрямованого 

впливу суб’єктів державного управління і впливу на 

їх діяльність, що забезпечують узгодження інтересів 

взаємодіючих учасників державного управління 

Круглов М.І. [76] 

 

Джерело: систематизовано автором  
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Додаток В 

Підсистема моніторингу 

чинників, які визначають внутрішні 

та зовнішні причини 

імпортозалежності вітчизняної 

економіки

Керуюча підсистема

Органи законодавчої та виконавчої 

влади

Керована підсистема

Процес зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки

Підсистема прогнозування 

соціально-економічного розвитку 

окремих регіонів з урахуванням 

ризиків та загроз імпортозалежності 

вітчизняної економіки

Підсистема діагностики 

реальних та потенційних загроз 

посилення імпортозалежності 

вітчизняної економіки

Підсистема формування резервів 

(людських, матеріальних, 

інформаційних, ресурсних тощо) для 

посилення заходів щодо зниження  

імпортозалежності вітчизняної 

економіки

Підсистема прийняття заходів 

щодо протидії загрозам посилення 

імпортозалежності вітчизняної 

економіки

Підсистема вибору 

напряму реалізації стратегії 

імпортозаміщення 

Підсистема контролінгу 

та експертизи прийнятих рішень 

щодо реалізації стратегії 

імпортозаміщення

 

Рис. В.1. Механізм зниження імпортозалежності  

вітчизняної економіки [66, с. 79] 

Джерело: складено автором 



199 

Додаток Д.1 

Вихідні дані для розрахунку взаємозв’язків між показниками 

імпортозалежності та економічної безпеки* 
Р
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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2010 133,7 0,85 112,2 64,3 47 41 35 50 90 

2011 136 0,83 108 61,9 50 36 36 55 92 

2012 102,5 0,81 99,3 58,9 47 29 37 49 93 

2013 90,9 0,82 95,7 57,2 48 35 35 49 86 

2014 71,7 0,99 89,9 57,8 45 35 30 51 94 

2015 68,9 1,02 87,7 58,1 44 37 35 47 92 

2016 104,6 0,93 104,0 55,8 48 40 30 57 92 

2017 126,4 0,87 101,1 52,3 48 40 33 58 91 

2018 115,3 0,83 103,0 53,2 49 40 30 60 90 

2019 106,3 0,82 99,5 52,4 49 40 30 60 90 

СР** 105,6 0,88 100,0 57,2 47,5 37,3 33,1 53,6 91 

 

* систематизовано за даними [28; 98]; 

** середні значення аналізованих показників 
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Додаток Д.2 

Знаки відхилень показників від середніх значень 

Р
о
к
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2010 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 

2011 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 

2012 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

2013 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

2014 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 

2015 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

2016 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 

2017 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 0 

2018 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

2019 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 
 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Д.3 

Збіги (TRUE) та розбіжності (FALSE) між знаками відхилень  

від середніх значень для пар показників  
Р

о
к
и

 

Частка продажу 

підприємствами 

роздрібної торгівлі 

товарів, які вироблені на 

території України, % 

Коефіцієнт 

покриття експортом 

імпорту товарів, % 

Зовнішньоекон

омічна безпека 

Інвестиційно-

інноваційна 

безпека 

Темпи зростання 

імпорту товарів, % до 

попереднього року 

Темпи зростання 

імпорту товарів, % 

до попереднього 

року 

Темпи 

зростання 

імпорту 

товарів, % до 

попереднього 

року 

Темпи 

зростання 

імпорту 

товарів, % до 

попереднього 

року 

2010 TRUE FALSE TRUE TRUE 

2011 TRUE FALSE FALSE TRUE 

2012 FALSE TRUE TRUE FALSE 

2013 FALSE TRUE TRUE FALSE 

2014 FALSE FALSE TRUE TRUE 

2015 FALSE FALSE TRUE FALSE 

2016 TRUE FALSE FALSE TRUE 

2017 FALSE FALSE TRUE FALSE 

2018 FALSE FALSE TRUE FALSE 

2019 FALSE FALSE TRUE FALSE 

     Кількість 

збігів 
3 2 8 4 

Кількість 

розбіжнос-

тей 

7 8 2 6 

k* -0,4 -0,6 0,6 -0,2 
 

k* - значення коефіцієнта Фехнера 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Е.1 

 
 

Рис. Е.1. Комплекс заходів щодо зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки на етапі проведення політики імпортозаміщення 

(1-й етап) 

Джерело: складено автором 

 

Комплекс 

заходів 

(механізмів) 

зниження 

імпортоза-

лежності 

вітчизняної 

економіки 

Правових (Пі) 

Інформаційно-

аналітичних 

(ІАі) 

Фінансово-

економічних 

(ФЕі) 

Організаційно-

управлінських 

(ОУі) 

Формування системи податкових стимулів 

Посилення правової захищеності 

Пn 

Моніторинг зовнішніх чинників 

ІА2 

 

ІАn 

  

Максимальна диверсифікація джерел 

залучення іноземного капіталу 

Стимулювання внутрішніх інвестицій 

ФЕn 

 
Детінізація зовнішньоекономічної діяльності в 

частині імпортних закупівель та поставок 

ФЕ
1
 

 

Реалізація політики узгодженого 

протекціонізму, зокрема щодо галузей з 

найвищим рівнем імпортозалежності 

Контроль ризиків взаємодії вітчизняних 

суб’єктів з імпортерами (зовнішніми 

контрагентами) 
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Додаток Е.2 

 

Рис. Е.2. Комплекс заходів щодо зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки на етапі налагодження випуску імпортозамінної 

продукції (2-й етап) 

Джерело: складено автором 

Комплекс 

заходів 

(механізмів) 

зниження 

імпортоза-

лежності 

вітчизняної 

економіки 

Правові (Пі) 

Інформаційно-

аналітичні 

 (ІАі) 

Фінансово-

економічні 

(ФЕі) 

Організаційно-

управлінські 

(ОУі) 

Розширення дерегуляції розвитку внутрішнього 

ринку, спрощення регуляторних процедур 

Демонополізація ринку землі та деолігархізація 

промислового сектора 

Податкове стимулювання малих і середніх 

підприємств-виробників імпортозамінної продукції 

Впровадження основних постулатів циркулярної 

економіки, зокрема раціонального використання 

ресурсів 

Використання новітніх технологій у виробництві 

імпортозамінної продукції, реалізація стратегії 

«Україна – 2030 Е – країна з розвиненою 

цифровою економікою» 

Диверсифікація ризиків виробничої, інвестиційно-

інноваційної, зовнішньоекономічної безпеки на 

мікро-, мезо- та макрорівнях 

Удосконалення системи мікро-та 

макрокредитування суб’єктів бізнесу 

Подолання диспаритету доступу до товарів 

широкого вжитку та продовольства між різними 

соціальними верствами населення 

 Узгодження виробничих потужностей 

імпортозамінних виробництв з потребами 

споживачів 

ФЕ
1
 

 

Формування організаційно-управлінських 

механізмів технічного регулювання та 

підтримки галузей, залучених до виробництва 

імпортозамінної продукції 

Побудова інтегрованої системи управління 

якістю імпортозамінної продукції 

Забезпечення доступності адміністративних 

послуг, підвищення їх якості 



204 

Додаток Е.3 

 

Рис. Е.3. Комплекс заходів щодо зниження імпортозалежності 

вітчизняної економіки на етапі переорієнтації внутрішньої політики на 

експортоорінтований розвиток економіки (3-й етап) 

Джерело: складено автором 
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управлінські 

(ОУі) 

Узгодження вітчизняних та міжнародних 

стандартів сертифікації продовольства та 

промислової продукції 

Імплементація міжнародних стандартів ІСО 

Забезпечення правових заходів щодо протидії 

різним формам гібридної агресії щодо України 

Популяризація новітньої вітчизняної продукції на 

світових ринках 

Поглиблення міжнародних торговельно-

комунікаційних зв’язків зі стратегічними 

партнерами 

Узгодження виробничо-економічних параметрів 

промислового та аграрного секторів з потребами 

пріоритетних експортних ринків 

Удосконалення системи техніко-економічного 

обслуговування виробничих процесів 

Покращення технологічних параметрів 

складування, панування, зберігання та 

транспортування промислової та агропродукції 

 Мінімізація сировинного характеру вітчизняного 

експорту продукції продовольчого та 

непродовольчого характеру 

ФЕ
1
 

 

Підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних галузей переробної промисловості 

Нарощування високотехнологічних виробництв з 

високою часткою доданої вартості 

Покращення іміджу України у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій та 

високотехнологічних виробництв, масштабної 

цифровізації економічних та суспільних процесів 
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Рис. Ж.1. Пріоритетні інструменти реалізації політики 

імпортозаміщення [26] 

Інструменти політики 

імпортозаміщення 
Сфера дії (реалізації) 

організаційно-

транскордонний 

організаційно-

транскордонний 

міжгалузевого 

співробітництва 

економічної 

інтеграції та 

партнерства 

інституційно-

проектний 

зосереджений на збільшення обсягів інвестицій у проекти 

створення нових підприємств та промислових 

потужностей вітчизняного виробництва, створення 

стимулів та упровадження механізмів інвестування 

коштів населення, покращення організації допомоги при 

співпраці з міжнародними фондами 

зорієнтований на посилення ролі сфери торгівлі в 

протидії імпортозалежності стосовно питання 

раціонального і комплексного локального розміщення 

об’єктів продажу вітчизняних непродовольчих товарів, 

удосконалення структури їх видів і форматів, формування 

необхідних елементів інституційного середовища торгівлі  

сфокусований на вдосконалення системи планування, 

створення і збільшення масштабів діяльності виробничо-

торговельних кластерів, зорієнтованих на вітчизняне 

виробництво і збут промислової продукції кінцевого 

споживання 

спрямований на посилення інноваційного складника 

конкурентоспроможності вітчизняних непродовольчих 

споживчих товарів, розширення інвестиційно-

інноваційної діяльності задля перетворення вітчизняних 

суб’єктів господарювання на конкурентоспроможні 

комплекси динамічного інноваційного розвитку 

зосереджений на популяризації та просуванні 

вітчизняних імпортозамінних непродовольчих товарів, 

покращенні параметрів інформаційного регіонального 

простору та комунікацій між населенням і місцевими 

промисловими виробниками імпортозамінної продукції 

спрямований на скорочення тіньових і контрабандних 

потоків через кордон, зменшення обсягів «човникової 

торгівлі», посилення інформаційно-комунікаційних 

взаємовідносин з іноземними митними інституціями, 

поглиблення виробничо-торговельних інтеграційних 

процесів між прикордонними регіонами сусідніх держав 

маркетингово-

інформаційний 
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