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Постановка проблеми. Підприємства промисловості є базовою та про -
відною основою національного господарства. Базовість проявляється в тому,
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що саме промислові підприємства забезпечують засобами виробництва інші
галузі економіки. Провідний характер промислових підприємств означає, що
вони відіграють важливу роль у стимулюванні та прискоренні науково-
технічного прогресу, що в свою чергу активізує розвиток національного
господарства. Сукупність цих двох особливостей сприяє тому, що промислові
підприємства синтезують процеси оновлення та накопичення капіталу, а
також характеризуються інвестиційною привабливістю. За кількістю зайнятих
в господарській діяльності промислові підприємства посідають перше місце у
структурі як світового так і національного господарства.

Однак поряд з перевагами існує і зворотня сторона медалі, котра,
характеризує промисловість як таку, котра має велику втрати виробничого
характеру, відтік кадрів, зменшення частки промислової продукції у
виробництві. Ці та інші негаразди призводять до підвищенням собівартості,
що апріорі знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції як на
внутрішньому так і на світовому ринках. Відповідно відбувається зниження
активності і в інноваційно-інвестиційній діяльності промислових
підприємств галузі та інше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою дослідження стали
наукові пошуки вітчизняних науковців, котрі в основу своїх досліджень
розкривали такі питання як: розвиток промисловості України (Ю. Барта -
шевська [1], В. Геєць [15], Б. Данилишин [4], Н. Дацій [5], Т. Кузь [11] та інші);
особливості функціонування промислових підприємств (В. Дикань [6], Н.В. Ка -
сьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха, К.В. Сотнікова, О.В. Єлетенко та інші);
аналіз діяльності промислових підприємств України (П. Буряк [2], Я. Ромусік [17],
Н. Ткачова [18], О. Шапуров [19] та інші). 

Однак питання постійного та систематичного моніторингу стану
промислових підприємств потребує безперервного аналізу. Це дає змогу
своєчасно виявити проблеми та відхилення, що виникають, визначити та
обґрунтовано застосувати комплекс необхідних заходів використання котрих
дозволить покращити загальний економічний та технічний стан промислових
підприємств України.

Мета дослідження. Основною метою дослідження є аналіз діяльності
промислових підприємств України на мікро- та макро- рівнях задля
визначення їх економічного, технічного та соціального значення для
економіки України.

Основні результати дослідження. Промислове виробництво є показовою
сферою національного господарства та індикатором, котрий швидко та
повноцінно відображає рівень соціально-економічного розвитку країни.
Промислове виробництво виступає важливою складовою національного
господарства, що детермінує якість життєдіяльності промисловості країни,
адже для промислових підприємств притаманна значна роль у забезпеченні
процесів економічного зростання. 

Показником, що характеризує динаміку обсягу промислового вироб ництва є
Індекс промислової продукції. Аналізуючи зміну даного показника можна
відстежити підйом або спад у національному господарстві. У таблиці 1 представлено
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017-2019 роках.
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Таблиця 1. Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017-2018 роки
та І півріччя 2019 року ( у % до попереднього року), [7]

Отже, як бачимо з таблиці 1 динаміка обсягів промисловості в українській
економіці поступово зменшується. За даними Державної служби статистики
промислове виробництво в Україні в липні 2019 року скоротилося на 1,2%
порівняно з 2018 роком. 

У грудні 2018 року – січні 2019 року відбулося різке скорочення
Індексу промислової продукції,зі 101,6% до 96,7 %. У січні-травні 2019
року, тобто за перших п'ять місяців поточного року відбулося незначне
зростання на 4,2%.

Не менш позитивною є ситуація, що склалася в переробній промис ло -
вості. У 2018 році падіння на 3,7% в порівнянні з 2017 роком. Також протягом
2019 року ситуація не покращилася. Січень 2019 року ознаменувався падінням
з 101,1% до 94,5%. І протягом періоду січня-липня 2019 року переробна галузь
намагається покращити стан: протягом січня-травня зростання на але у червні
знов пониження до 99,9%.

Як справедливо зазначає Б. Гаврилишин «Індекс переробної промисло -
вості – є основою основ промисловості будь-якої індустріально розвиненої
країни». [22]

Для того щоб структурно охарактеризувати динаміку промислового
виробництва потрібно здійснити аналіз за видами промислової продукції. В
таблиці 2 наведено інформацію щодо Індексу промислового виробництва за
найважливішими видами промислової продукції. 

З метою отримання достовірних даних Державною службою статистики
України проводиться коригування на ефект календарних днів. Таким чином
відкориговані дані наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси промислової продукції 
за основними промисловими групами у січні-липні 2019 році  

(% до відповідного періоду попереднього року), [7]

Таблиця 3. Скориговані Індекси промислової продукції за основними
промисловими групами в 2019 р. (%), [7]

Аналіз індексів промислової продукції за основними промисловими
групами І півріччя 2019 року (таблиця 3) свідчить, що у більшості підгалузей
відбувається скорочення темпів виробництва. Для спрощення сприйняття
наведемо графічне представлення Індексів промислової продукції за 2018- І
півріччя 2019 роки (рис.1)

Для України, котра характеризується суттєвим географічним
розмежуванням відносно промисловості доцільно розглянути інформацію
щодо індексів промислової продукції у розрізі областей. Така інформація
наведена в таблиці 4.
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Рис. 1. Динаміка індексів промислової продукції 
за 2018 рік – І півріччя 2019 року, [7]

Таблиця 4. Індекси промислової продукції у розрізі областей України 
за червень-липень 2019 року (відсотків), [7]
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Отже, аналізуючи промислове виробництво в Україні можна виявити ряд
проблемних ознак. Серед основних можна виокремити диспропорційність в
національній економіці, відсутність ефективних реформ, «інноваційна
відсталість», неможливість адаптації до умов конкурентоспроможного ринку
та освоєння нових ринків збуту промислової продукції. «Інноваційна
відсталість» є першочерговою проблемою, адже у більшості промислових
виробництв переважає металомісткість продукції, а частка наукоємних та
високотехнологічних виробництв взагалі має тенденцію до зменшення.
Причиною цьому є дефіцит фінансових ресурсів.

Проте, останніми роками спостерігається певний прогрес у вирішенні
багатьох проблем. Такі висновки випливають на основі даних офіційної
статистики, концентруючи увагу:

- на місці та ролі промислового виробництва у ВВП України та його
впливі на економіку;

- на рівні технологічного розвитку промислового виробництва;
- на екологічному навантаженні промислового виробництва на довкілля;
- на рівні інноваційної активності промислового виробництва;
- на практиці застосування інноваційних технологій, що передбачають

ресурсоощадливість.
Основою для визначення пріоритетів державної підтримки та регулю -

вання промислового виробництва має бути розуміння його місця в національ -
ній економіці. Як уже зазначалось, тут проявляється двобічний зв’язок. По-
перше, рівень економічного розвитку країни прямо пропорційно залежить від
рішення розвитку промислового виробництва. А по-друге, промислове
виробництво є імпульсом до прискорення економічних процесів, в тому числі
розвитку інших видів економічної діяльності. 

Висновки. На основі проведеного аналізу промислового виробництва можна
зробити висновок, що формування та підвищення конкурентоспро можності
економіки України визначається особливостями розвитку окремих галузей.
Промислове виробництво в Україні є доволі суперечливим. З одного боку, дана
сфера характеризується численними проблемами, а іншого боку, відзначається
вагомістю у структурі економіки, створенням можливостей зайнятості населення. 

Постійний та систематичний моніторинг стану промислового
виробництва потребує безперервного аналізу, щоб своєчасно виявляти
проблеми та обґрунтовано застосувати комплекс необхідних заходів, щоб
покращити загальноекономічне становище України.
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