
Прем’єр-міністр України М. Азаров провів зустріч з експертами-

економістами та обговорив питання імпортозаміщення і розвитку 

внутрішнього виробництва.  У зустрічі, яка відбулася в клубі Кабінету 

Міністрів 8 червня, взяли участь: директор Інституту економіки та 

прогнозування НАН України В. Геєць, директор Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій І. Бураковський, ректор 

Міжнародного інституту бізнесу О. Савченко, професор кафедри 

міжнародної економіки, доктор економічних наук О. Шаров, виконавчий 

директор Міжнародного фонду Блейзера О. Устенко, фінансовий аналітик, 

керуючий партнер компанії Capital Times Е. Найман. 

Для уряду України захист країни від можливих потрясінь, які можуть 

стати наслідком непростої економічної ситуації у світі, є одним з 

пріоритетних завдань.  У цьому контексті надзвичайно актуальним є питання 

імпортозаміщення та розвитку внутрішнього виробництва. Потрібно 

розвивати внутрішній ринок та нарощувати присутність української 

продукції та послуг на зовнішніх ринках.  

Кабінетом Міністрів 12 вересня 2011 р. була прийнята Державна 

програма розвитку внутрішнього виробництва, яка спрямована на 

модернізацію вітчизняного виробництва, ефективне використання діючих 

виробничих потужностей та підвищення їхнього технологічного рівня, 

упровадження ресурсозберігаючої та енергоефективної техніки і технологій 

нового покоління. На нещодавньому засіданні Кабінету Міністрів заслухано 

звіт про її реалізацію.  

У бюджеті 2012 р. на комплексні заходи підтримки і стимулювання 

виробництва заплановано капітальні витрати в розмірі 34 млрд грн, на 

здешевлення процентних ставок банківських кредитів – 0,4 млрд грн, на 

державні гарантії – 15 млрд грн, залучення кредитних ресурсів від 

міжнародних фінансових організацій – 5,1 млрд грн.  

Також реалізуються інноваційні проекти в космічній та авіабудівній 

галузях, проводиться модернізація виробництв у металургії, хімічній та 

легкій промисловості. 

Окрім цього, серйозну увагу приділено питанням дерегуляції, 

оптимізації інвестиційного клімату. Прийнято Податковий і Митний кодекси. 

Серйозно доопрацьований Закон України «Про інвестиційну діяльність» у 

частині стимулювання інвестицій. Прийняті перші кроки до реалізації Закону 

«Про державно-приватне партнерство». Є ряд інших нормативних і 

законодавчих рішень.  

На даний час Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з 

іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади 



доопрацьовується проект Плану першочергових заходів з виконання 

Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, який повинен 

стати дорожньою картою виконання програми не тільки на поточний рік, 

обсяги бюджетного фінансування у якому вже розподілено, але й на 

наступний. 

Поліпшується і макроекономічна ситуація. Два роки інфляція 

тримається на рекордно низькому навіть для Європи рівні.  

Надзвичайно важливим залишається питання  імпортозаміщення. Багато 

років поспіль Україна має негативне сальдо зовнішньої торгівлі. При цьому 

левова частка імпорту припадає на енергоносії. Тож їх споживання буде 

скорочуватися  за рахунок розвитку внутрішнього видобутку та реалізації 

політики енергозбереження. 

Також потребує припинення практика імпорту товарів і послуг, що 

мають цілком конкурентоспроможні аналоги вітчизняного виробництва. 

Зокрема, у системі держзакупівель пріоритет повинен завжди віддаватися 

українським виробникам. Прем’єр-міністр України М. Азаров вже дав 

відповідне доручення. 

Також уряд, спільно з фахівцями в галузі енергозбереження, 

громадськими активістами, обговорює та розробляє відповідні заходи й 

стимули у сфері імпортозаміщення та розширення внутрішнього 

виробництва, які в найближчій перспективі можуть дати відчутний 

позитивний ефект (Микола Азаров обговорив з експертами-економістами 

питання імпортозаміщення і розвитку внутрішнього виробництва // 

Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 8.06). 

 


