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НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Макроекономічний ефект від реалізації промислової політики багато в чому залежатиме 
від зміни структури виробництва, що відбуватиметься тільки за умови реалізації комплексу 
регулюючих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та темпів зростання окремих 
секторів економіки, у першу чергу тих, які формуватимуть потенційний внесок у ВВП 
наукоємної продукції та «економіки знань». При цьому, якісний внесок цих секторів буде значно 
вищим від кількісного ефекту, що свідчить про їх можливу більшу віддачу в середньостроковому 
періоді [3, с. 118]. 

Комплекс заходів включає такі основні напрями: - підтримка розвитку базових високо- та 
середньотехнологічних виробництв та запровадження компенсації відсотків за кредитами, 
взятими для такого виробництва; - просування промислової продукції вітчизняного виробництва 
на внутрішньому та зовнішньому ринку; - формування та розвиток на інноваційній основі 
машинобудівної підгалузі з виробництва побутової техніки; - модернізація промислових 
виробництв та технологій; - модернізація підприємств суднобудування (Херсонська, 
Миколаївська, Донецька області); - відродження виробництва елементної бази і 
комплектувальних виробів, створення науково-виробничих комплексів з реалізації 
галузеутворюючих технологій мікроелектроніки та доведення їх структурного складу до рівня 
замкнених макротехнологій тощо [2, с.66].  

Спираючись на першочергові завдання розвитку галузей промисловості, визначено 
точки концентрації інвестиційного капіталу (таблиця 1.). 

 
Таблиця 1 

Напрями інвестування промисловості України 
Вид економічної 

діяльності 
Першочергові завдання розвитку 

промисловості 
Напрями інвестування 

Машинобудування 
(виробництво машин, 
електричного, 
транспортного 
устаткування) 

Формування макро- технологій 
замкненого циклу, створення 
системи машин нового покоління 
та збільшення обсягів 
інноваційного обладнання 

Комплексна модернізація 
діючих і створення нових 
виробничих потужностей на 
базі сучасної техніки, 
застосування лізингу  

Харчова промисловість 
та перероблення с/г 
продуктів 

Підтримка 
конкурентоспроможної 
продукції, диверсифікація 
виробництва. 

Впровадження нових технологій 
зберігання продукції, 
сертифікованих виробництв, 
технологій 

Легка промисловість Впорядкування сировинного 
забезпечення, відходу від 
давальницької схеми 
виробництва, розвитку 
внутрішнього ринку 

Вертикальна інтеграція 
виробництва,переоснащення 
підприємств (заготівельних, 
швейних, взуттєвих) 

Виробництво деревини 
та виробів з деревини 

Забезпечення 
конкурентоспроможності 
основних конструкційних 
матеріалів та готових виробів, 
розширення мережі малих 
підприємств, удосконалення 
структури експорту 

Переобладнання  виробництв на 
основі глибокої комплексної 
переробки сировини 
(виробництво фанери, картону, 
меблів [1, с. 263]. 



 
 

продовження табл.1 
Целюлозно-паперова 
промисловість 

Технічне переоснащення 
підприємств на основі 
ресурсозберігаючих технологій 

Інвестування виробництв 
глибокої переробки 

Виробництво коксу, 
продуктів 
нафтопереробки, хімічна 
та нафтохімічна 
промисловість 

Освоєння виробництва нових 
конструкційних і функціональних 
матеріалів, реконструкція 
підприємств та впровадження 
ресурсозберігаючих екологічно 
чистих технологій 

Нарощування потужностей для 
виробництва міндобрив і 
хімічних засобів захисту рослин, 
полімерних матеріалів і виробів з 
них,  

Металургія та 
оброблення металу 

Реконструкція підприємств та 
впровадження ресурсозберігаючих 
екологічно чистих технологій 

Запровадження 
енергозберігаючих технологій та 
комплексної переробки вихідної 
сировини 

Добувна промисловість, 
виробництво та 
розподілення 
електроенергії, газу та 
води 

Впровадження і використання 
екологічно чистих технологічних 
процесів, збільшення видобутку 
енергоносіїв, реконструкція і 
технічне переоснащення 
підприємств 

Підвищення ефективної та 
відновлюваної енергетики, , 
будівництво нових систем 
магістральних газопроводів, 
участь у  перспективних 
інвестиційних проектах із 
розвідування та видобутку нафти 
й газу. 

Джерело: складено автором 
 

Підсумуємо наступне: зважаючи на те, що процес структурної перебудови промисловості 
досить складний багатоаспектний, масштабний і довгостроковий, а також пов’язаний з змінами в 
інвестиційній сфері, перепідготовці і міжгалузевому переміщенні робочої сили, організаційними 
перетвореннями, змінами в структурі зовнішньої торгівлі, то за рахунок самофінансування 
промислові підприємства практично не мають можливості швидко і ефективно перерозподілити 
ресурси через їх пов’язаність. Разом з тим стихійний процес інвестування у вітчизняну 
промисловість здатний лише прискорити формування сировинної і споживчої орієнтації 
української економіки, технологічну відсталість, не конкурентоспроможність і боргову 
залежність. І як показує зарубіжний досвід, масштабні перерозподільчі процеси, які пов’язані із 
структурною перебудовою промисловості, здатна здійснити тільки держава, здійснюючи 
відповідну промислову політику 
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РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ 

У сучасних умовах особливого значення набуває ринок інноваційних послуг, який 
підпорядковується в цілому законам попиту та пропозиції. Але одночасно з цим ринок 
інноваційних послуг має свої особливості, які обумовлені особливостями процесу виробництва 
даних послуг, а також специфікою об’єкта купівлі-продажу. Особливістю процесу виробництва 
інноваційних послуг є те, що його можна умовно розділити на два етапи: перший етап доцільно 
назвати «інтелектуальне виробництво», а другий – «матеріальне виробництво» [1]. 

Інноваційна послуга як об’єкт купівлі-продажу є продуктом наукових досліджень, який 
втілюється, насамперед, у певних науково-технічних знаннях, і тільки потім отримані знання 


