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ВИСНОВКИ
Таким чином, проблеми держави по забезпеченню 

соціальної захищеності населення лягли на плечі найпо
тужнішого підприємства нафтогазової галузі. Як наслі
док, за умови недостатнього фінансування існує високий 
рівень зносу основних засобів, які потребують технічно
го переозброєння та удосконалення технологій, знижен
ня високої енергоємність виробництва. Адже, ефектив
ність потенційного функціонування нафтогазової галузі 
не висока, що пов’язано з наступними причинами: висо
кий рівень монополізації газового ринку з боку держа
ви; відсутність конкуренції на газовому ринку України; 
залежність газового ринку України від зовнішніх по
літичних факторів, зокрема політики Росії; недостатня 
спроможність своєчасних розрахунків за постачання і 
споживання газу серед підприємств та населення.

Як вже зазначалося, нафтогазова промисловість 
відіграє в економіці України особливу роль, виконуючи 
функцію забезпечення енергетичної безпеки держави. 
Тому вирішення питання оптимізації втручання держа
ви у діяльність підприємств цій галузі в сучасних умовах 

є актуальним. Невідкладного рішення потребує пробле
ма створення державою економічних умов для розви
тку підприємств нафтогазового комплексу, та усунення 
державного використання галузі владою для своїх еко
номічних і політичних потреб.                   
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Майже у всіх концептуальних документах 
останніх років одним з головних стратегічних 
пріоритетів, що визначають напрямки розвит

ку України в середньостроковій та довгостроковій пер
спективі, є утвердження механізмів, які повинні забез
печити надійні гарантії стабілізації економіки та ство
рення необхідних передумов її стійкого прискореного 
зростання [1, 2]. 

У роботах О. І. Амоши, В. П. Вишневського, В. М. Гей
ця, Л. О. збаразської, Ю. В. Кіндзерського, І. В. Крючко
вої, М. І. Скрипниченко, Л. І. Федулової, Л. В. Шинкарук 
і багатьох інших вітчизняних вченихекономістів як го
ловні чинники розвитку української економіки розгля
даються зміни структурних пропорцій у промисловос
ті. Тому питання зростання національної економіки на 
сучасному етапі її розвитку необхідно розглядати крізь 
призму його структурних чинників. Подальший сталий 
розвиток української економіки неможливий без ефек
тивних структурних змін у вітчизняній промисловості. 

Ринковий механізм функціонування української 
економіки впродовж останніх років не призвів до 
поліпшення структурних пропорцій. Тому для вдоско
налення структури промислового виробництва не
об хідно проведення активної державної промислової 
політики, яка потребує розробки відповідних науково 
обґрунтованих стратегій, концепцій та програм. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність уточнення 
змісту таких понять як «структура», «структура промис
ловості», «оптимальна структура», «ефективна структу
ра» та «промислова політика».

Під «структурою» економічного об’єкта зазвичай 
розуміють розподіл такого об’єкта на складові частини за 
певними ознаками та встановлення між цими складови
ми частинами взаємозв’язків, які відображають внутріш
ню сутність об’єкта, що аналізується. При цьому кожну 
підсистему, що є частиною економічного об’єкта або еко
номічної категорії, можна розглядати як окрему систему 
з її власними структурними елементами [3, с. 332]. 

У вітчизняній економічній літературі під «струк
турою» традиційно розуміють структуру економіки – 
взаємозв’язок між елементами та компонентами еконо
мічної системи, її внутрішню організацію. Серед таких 
елементів, перш за все, виділяють продуктивні сили та 
виробничі відносини. Взаємозв’язок, взаємодія та від
повідність продуктивних сил (засобів праці, предметів 
праці та людини) та виробничих відносин (перш за все, 
відносин власності) є джерелом та визначальним чин
ником розвитку економіки [4, с. 501].

Так, наприклад, О. Ю. Красильников розрізняє 
зміст поняття «структура» в широкому та вузькому сен
сі. У роботі [5] він, зокрема, відзначає, що «в широком 
смысле слова, понятие структура означает строение, со
вокупность отношений, частей и элементов, из которых 
складывается определенное экономическое целое».  
У свою чергу, елементи економічної системи «состоят 
из частей, которые на определенном уровне рассмотре
ния обладают всеми системными признаками». Водно
час, «в узком смысле структура экономики представ
ляет собой состояющую из хозяйственных элементов 
систему воспроизводства совокупного общественного 

продукта. При этом она характеризуется, прежде все
го, с количественной стороны в соответствии с долей и 
удельным весом, которую занимает та или иная отрасль 
(то или иное предприятие, другие элементы) в системе 
производства, распределения, обмена и потребления 
совокупного общественного продукта и национального 
дохода, материальных и трудовых затрат и т. п.». 

Таким чином, промисловість є частиною еконо
мічної системи і в рамках структури економіки можна 
окремо розглядати поняття «структура промисловос
ті» – сукупність внутрішніх взаємозв’язків між осно
вними елементами промисловості. залежно від цілей 
дослідження та ознак групування основних елементів 
можна розглядати відтворювальну, технологічну, орга
нізаційноекономічну, соціальноекономічну, галузеву 
та регіональну структуру промисловості.

Поняття оптимальності передбачає найкращий 
спосіб економічних дій, економічної поведінки суб’єктів 
господарської діяльності, вирішення економічних су
перечностей та використання економічних законів. Тому 
під оптимальною структурою треба розуміти найкращу 
з усіх можливих альтернативних структур [4, 630].

Критерієм оптимальності економічної структури 
є «соответствие распределения отдельных сфер прило
жения общественного труда пропорционально количе
ственно определенным потребностям общества», або в 
більш сучасному тлумаченні «соответствие структуры 
потребностей структуре размещения производственных 
ресурсов при данном уровне развития материально
технического базиса общества» [6]. 

Ефективність в традиційному уявленні означає ре
зультативність операції, проекту, що визначається 
як відношення ефекту до затрат, які обумовили 

його отримання. Тому під ефективною структурою слід 
розуміти ту, при якій відношення економічного ефекту 
до затрат на його досягнення буде вищим. При цьому 
під економічним ефектом зазвичай розуміють кількісну 
та якісну характеристику впливу елементів економічної 
системи на результативність її функціонування. В еко
номічній літературі його традиційно ототожнюють з до
ходом [3, с. 412].

У поняття ефективності можуть бути закладені й 
інші критерії. Так, наприклад, соціальна ефективність – 
це відповідність результатів господарської діяльності 
основним соціальним потребам та цілям суспільства.  
У цьому випадку структура буде вважатися тим ефек
тивнішою, чим в більшій мірі вона відповідає вказаній 
ознаці ефективності (у даному прикладі – потребам та 
цілям суспільства) [3, с. 412]. 

Ефективна структура у такому контексті, по суті, 
є кращою з інших можливих за обраним критерієм. 
Оскільки існують різні критерії ефективності, то мож
ливе існування альтернативних ефективних структур, 
кожна з яких буде кращою (оптимальною) за певним 
(відповідним до неї) критерієм. У такому випадку під 
оптимальною структурою слід розуміти обрану на ба
гатокритеріальній основі найкращу з сукупності мож
ливих ефективних структур, а під ефективними струк
турними зрушеннями – зміни фактичних структурних 
пропорцій в бік такої оптимальної структури.
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Така найкраща, обрана на основі сукупності різних 
критеріїв структура стане тим кінцевим результатом, до 
якого повинна прямувати фактично існуюча структура. 
Порівняння науково обґрунтованої оптимальної струк
тури вітчизняної промисловості з прогнозними значен
нями основних структурних пропорцій у майбутньому 
та структурою, що фактично склалася на сьогодні, до
зволить також кількісно визначити ефективні структур
ні зрушення, які необхідні для поліпшення останньої. 
Визначені кількісні параметри необхідних структурних 
зрушень, у свою чергу, дозволять здійснювати органам 
державної влади більш системну та практично спрямо
вану (тобто таку, що носить не тільки декларативний 
характер) промислову політику.

Для формування оптимальної промислової струк
тури необхідно наукове обгрунтування альтернатив
них ефективних структур. Побудова останніх можлива 
тільки при наявності сукупності конкретних кількіс
них критеріїв ефективності структури – показників та 
ознак (мерил) такої оцінки, на основі яких здійснюється 
оцінка якості структури. Критерії ефективності, у свою 
чергу, тісно пов’язані з подальшими цілями розвитку 
промислового комплексу, досягненню яких і повинна 
сприяти оптимальна структура. 

Професор Гарвардського університету D. Rodrik 
визначає термін «промислова політика» як «policies 
that stimulate specific economic activities and promote 
structural change», тобто як політику, що стимулює окре
мі види економічної діяльності та сприяє структурним 
змінам [7, с. 2].

Німецький дослідник T. Altenburg, проаналізував
ши різні тлумачення цього терміну в працях західних 
вченихекономістів, робить висновок про те, що відпо
відно до переважної більшості визначень термін «про
мислова політика» містить «any government measure, or 
set of measures, to promote or prevent structural change», 
тобто будьякі урядові заходи або набір заходів з метою 
сприяти або запобігати структурним змінам [8, с. 10].

Таким чином, з точки зору західних вчених зміст 
«промислової політики» передбачає заходи з 
боку держави щодо удосконалення структури за 

допомогою відповідних структурних змін. 
Водночас, у сучасних публікаціях вітчизняних на

уковців немає єдиної точки зору щодо сутності цього 
терміну. Детальний огляд різних тлумачень цього по
няття наведено Ю. В. Кіндзерським у [9, с. 73 – 98], який 
відзначає використання деякими вітчизняними науков
цями термінів «промислова політика» та «структурна 
політика». У роботах західних вчених ці два терміни ви
користовуються як синоніми.

На наш погляд, термін «промислова політика» до
цільно розуміти як «комплекс дій держави, націлених на 
зміну структури економіки за рахунок створення більш 
сприятливих умов для розвитку окремих (пріоритет
них) секторів і виробництв» [10].

Мета та пріоритети промислової політики в Украї
ні сформульовані у відповідній Концепції [11]. згідно з 
нею, мета промислової політики полягає у створенні 
сучасного, інтегрованого у світове виробництво і здат

ного до саморозвитку промислового комплексу, який 
відповідатиме аналогічним утворенням у розвинутих 
державах світу. При цьому метою проведення структур
них змін в промисловості є налагодження випуску про
мислової продукції, яка відповідає потребам ринку. 

На думку багатьох українських вчених, поло
ження схвалених програмноконцептуальних 
документів на сьогодні не відповідають су

часним якісним змінам чинників та умов соціально
економічного розвитку України, що виникають у зв’язку 
з динамічністю світових економічних процесів. Тому 
науковцями ІЕПр та ІЕП НАН України було запропо
новано відповідно проект концепції загальнодержавної 
цільової програми розвитку промисловості України на 
період до 2017 р. (який був схвалений постановою Ка
бінету Міністрів України) та Концептуальну версію дер
жавної політики у промисловій сфері на середньостро
кову перспективу, а також пропозиції щодо формування 
і застосування механізмів її реалізації [12 – 15]. 

Незважаючи на існуючі відмінності в діючій Кон
цепції та проектах відповідних документів, у кожному 
з них завдання структурної перебудови промислового 
комплексу є одним з провідних стратегічних завдань 
розвитку промисловості у середньостроковій перспек
тиві. При цьому спільним для запропонованих вченими 
сучасних проектів програмноконцептуальних доку
ментів є також інноваційний пріоритет модернізації ві
тчизняної промисловості. Саме інноваційний техноло
гічний прорив на рівень V – VI технологічних укладів 
має стати на сучасному етапі стрижневою ідеєю держав
ної промислової політики в Україні. 

Таким чином, досягнення затверджених у кон
цептуальних документах цілей розвитку українського 
суспільства потребує оновлення промислової політики 
відповідно до сучасних умов розвитку. зокрема, по
требують науково обґрунтованого удосконалення її 
концептуальні, стратегічні та програмні документи. Не
доліки та недосконалість моделі відкритої економіки 
ринкового типу, що все більше виявляються на початку 
ХХІ століття, вимагають формування в Україні активної 
інноваційної моделі промислової політики. Метою та
кої промислової політики повинно стати якісне поліп
шення структури вітчизняної промисловості за рахунок 
створення більш сприятливих умов для розвитку пріо
ритетних галузей (видів діяльності). Отже, виникає не
обхідність аналітичного обґрунтування, з одного боку, 
галузевих пріоритетів (пріоритетних видів діяльності),  
а з іншого,– оптимальних параметрів структурних про
порцій, як кінцевої мети структурної перебудови.         
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