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Інтегральним показником якості управління ро�
дючістю ґрунтів виступає урожайність сільсько�
господарських культур, її відповідність екологіч�
ним вимогам та еколого�меліоративний стан
ґрунтів. Відповідність отриманих результатів за�
планованим враховується при коригуванні ре�
жимів управління родючістю ґрунтів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зроби�
ти висновок, що забезпечення відтворення родю�
чості ґрунту та охорони земельних ресурсів у За�
порізькій області лежить у площині запроваджен�
ня принципів активного екологічного менеджмен�
ту на кожному з підприємств аграрної сфери.
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ПРОБЛЕМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено причини імпортозаміщення продукції вітчизняної металургії. Виявляєть^
ся взаємозв’язок між виробництвом, споживанням та динамікою і структурою імпорту деяких видів мета^
лургійної продукції в Україні. Проаналізовано співвідношення внутрішнього споживання металопродукції і
власного виробництва у зарубіжних країнах. Обгрунтовано висновки щодо зниження негативних наслідків
імпортозаміщення в металургійній галузі України з урахуванням її членства в СОТ.
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Summary. The reasons of import substitution of national metallurgy’s products has been investigatedin the article.
The interrelation of production, consuming and import’s dynamics and import’s structure of some types of metallurgical
products in Ukraine has been defined. Proportioning of domestic consuming of metallurgical products and own production
in foreign countries has been analysed. The conclusion about redusing of negative consequences of import substitution
in metallurgical branch of Ukraine has been made. Ukraine’s membership in WTO (World Trade Organization) has
been taking into consideration in the article.
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Постановка проблеми. Дослідження проблем
імпортозаміщення вітчизняної продукції, особли�
во в базових галузях економіки країни, зокрема ме�
талургії, яка продукує 38 % ВВП і забезпечує робочі
місця більш як 254 тис. робітників, є актуальним з
позицій підтримки безпеки економіки України.

Аналіз досліджень і публікацій. З розвитком
ринкових відносин та поглибленням курсу Украї�

ни на інтеграцію в світове господарство зростає
вплив зарубіжних ринків на економіку України.
З однієї сторони, цей процес є позитивним, ос�
кільки імпортні товари збільшують пропозицію
на вітчизняних галузевих ринках. З іншої сторо�
ни, умовою реалізації імпорту в Україні є його
конкурентні переваги щодо споживчих і вартіс�
них характеристик. І в цьому зв’язку конкурен�
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тоспроможність імпорту створює певну загрозу
вітчизняним виробникам галузевих товарів.

У вітчизняній економічній літературі імпор�
тозаміщення розглядається з макроекономічних
позицій, тобто оцінки ефективності структури
імпорту товарів в Україну [1, 2]. Деякі положен�
ня авторів є дискусійними, наприклад, рекомен�
дації уряду щодо забезпечення пільгового режи�
му експорту продукції галузей, що здійснюють
виробництво імпортозамінників [3].

Мета статті полягає у виявленні причин та
наслідків імпортозаміщення вітчизняної металур�
гійної продукції в Україні.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом
в Україні спостерігається збільшення імпорту
металопродукції, загалом Україна імпортує
1 млн. тонн металу на рік. Основними поста�
чальниками металургійної продукції в Україну є
Росія, Білорусь, Казахстан, ЄС та країни Близь�
кого Сходу та Азії.

Однією з причин невпинного зростання
імпорту металопродукції є скорочення виробниц�
тва високотехнологічної продукції вітчизняними

металургійними комбінатами. В Україні чорні
метали виробляють такі підприємства, як ВАТ
«Мітал Стіл Кривий Ріг» (ArcelorMittal), ВАТ
«ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК Азовсталь» (Метін�
вест Холдинг), ВАТ «Запорізький мет. комбінат
«Запоріжсталь», ВАТ «Алчевський мет. комбінат»
(Індустріальний Союз Донбасу), ВАТ «Дніпровсь�
кий мет. комбінат ім. Дзержинського» (Індустрі�
альний Союз Донбасу), ВАТ «Єнакіївський мета�
лургійний завод» та «Метален» (Метінвест Хол�
динг), ВАТ «Макіївський мет. комбінат», ВАТ
«Дніпропетровський мет. комбінат ім. Петровсь�
кого», ВАТ «Донецьксталь�металургійний завод».

Основними видами продукції металургійної
галузі є чавун, сталь, прокат чорних металів, тру�
би стальні. З них до високотехнологічної про�
дукції металургійного виробництва належать ме�
талопродукти з легованих, нержавіючих та спе�
ціальних сталей. Металургійні підприємства Ук�
раїни значно скоротили марочний і розмірний
сортаментний ряд продукції, зменшили виробниц�
тво високотехнологічної продукції та збільшили
виробництво напівфабрикатів. (табл. 1)

Таблиця 1
Виробництво металопродукції в Україні в період 1990–2010 рр., млн. т [4]

У порівнянні з 1990 р. фізичні обсяги вироб�
ництва металургійної продукції знизились по
залізній руді на 58 %, чавуну — 61 %, сталі — 33 %,
прокату — 45 %, стальних труб — 29 %. Знос ос�
новних фондів та відсталість технологій породжує
проблему високої собівартості вітчизняної мета�
лопродукції, яку в той же час поглиблюють ціно�
ва політика природних монополістів (Укрзаліз�
ниці, портів, виробників ЗРС, енергоносіїв), ко�
ливання курсу національної валюти, неповернен�
ня податку на додану вартість.

Разом з проблемою спаду виробництва в
період криз важливою проблемою для вітчиз�
няних підприємств металургійної галузі є
відсталість технологій виробництва, яка зумо�
вила зменшення випуску високотехнологічної
продукції. Впровадженню нових технологій
виплавки на вітчизняних металургійних під�
приємствах заважає: 1) недостатня якість сиро�
вини (домішки в залізорудній сировині (ЗРС),
необхідній для киснево�конвекторного та елек�
троплавильного способів виробництва, та вміст
сірки у вугіллі, необхідної для технології пило�
вугільного вдування); 2) недосконалість амор�
тизаційної політики держави.

Висока собівартість вітчизняної металургій�
ної продукції знижує її конкурентоспроможність
як на внутрішньому, так і на світовому ринку.
Металургійні підприємства України у 2009 році
зуміли знизити собівартість однієї тонни метало�
продукціїї до 550 доларів за тонну, в той час як на
підприємствах КНР цей показник склав 510 дол./т,
в Туреччині — 430 дол./т, в РФ — 390 дол./т [5].

Наступною причиною зростання металур�
гійного імпортозаміщення є зменшення попиту
на вітчизняні метали та металопродукцію з боку
українських підприємств�споживачів. В Україні
в останні роки поглиблюється проблема нероз�
виненості внутрішнього ринку та попиту на ме�
талургійну продукцію. Металургійні підприєм�
ства України реалізують тільки 20 % металургій�
ної продукції на внутрішній ринок, а 80 % — ек�
спортують. Про низький рівень внутрішнього
споживання, в тому числі вітчизняних металів
та металопродукції, свідчать порівняльні показ�
ники споживання металу на душу населення: в
Україні 150–180 кг, у Росії — 190 кг/чол., у США,
Японії та ЄС — 340–360 кг/чол. [6]. У Російській
Федерації співвідношення внутрішнього спожи�
вання та експорту металів та металопродукції
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складає 50: 50. Саме завдяки розвиненому внут�
рішньому ринку металургійні комбінати Росії,

США, ЄС зазнали менших втрат за умов світо�
вої економічної кризи (табл. 2).

Таблиця 2
Співвідношення внутрішнього споживання металопрокату і виробництво його в країні, % [7]

Аналіз національних ринків попиту на націо�
нальні метали та металопродукцію показує, що
найнижчим є рівень у країнах СНД (а в Україні
критично нижчий).

Основними споживачами металопродукції є
базові галузі промисловості — машинобудування,
автомобілебудування, будівництво, вагонобудува�
ня та трубна промисловість.

Підприємства галузей�споживачів висува�
ють певні вимоги до якості металургійної про�
дукції (в частині механічних властивостей, ко�
розостійкості, бездефектності). При цьому під�
приємства�споживачі при виборі постачальників

аналізують пропозиції металургійних підпри�
ємств не тільки на внутрішньому ринку, а і на
зовнішньому. Тому підприємства�споживачі за
певних умов надають перевагу металургійній
продукції іноземних виробників, яка відріз�
няється від вітчизняної за якістю та ціною. От�
же, на внутрішньому ринку починає зростати
відсоток імпортованої металургійної продукції.

Як показує динаміка цін за останні роки,
наприклад, на чорний прокат, ціна на вітчизняну
продукцію є неконкурентною: на зовнішньому
ринку від 420 дол./т до 1180 дол./т, а на вітчизня�
ному від 700 дол./т до 1550 дол./т (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка цін на продукцію металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
на вітчизняному та зовнішньому ринках, дол. США/т [8]

Рис. 2. Споживання сталі в Україні в 1990–2008 рр. [9]

Споживання металопродукції, зокрема сталі, на
внутрішньому ринку України залежить від обсягів
виробництва галузей�споживачів, які, починаючи від
1990 року, скоротили його майже в 2 рази (рис. 2).

Порівняємо обсяги вітчизняного виробниц�
тва, імпорту та споживання сталі в Україні в пе�
ріод 2001–2010 рр. (рис. 2, 3, 4).

Аналіз пропозиції сталі з боку вітчизняного
виробництва та імпорту має логічну законо�
мірність: чим менші обсяги вітчизняного вироб�
ництва, тим більші обсяги імпорту.
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Рис. 3. Динаміка виробництва сталі
в Україні [4]

Рис. 4. Динаміка імпорту сталі на внутрішній ринок
України [10]

У цілому зростання імпорту металів та ме�
талопродукції має стійку тенденцію (за винят�
ком падіння пропозиції як реакції на падіння

попиту та виробництва в період світової
фінансово�економічної кризи 2008–2009 рр.)
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Динаміка імпорту чорних металів та виробів
з них на внутрішній ринок України [4]

Рис. 6. Динаміка виробництва чорних металів
та виробів з них в Україні [4]

Останні десять років імпорт в Україну чор�
них металів та виробів з них також зростає. У 2008
році Україна імпортувала чорних металів на сум�
му 3299, 32 млн. дол. США, досягнувши макси�
мальної відмітки з моменту незалежності Украї�
ни. Основними імпортерами металопрокату у
2010 році стали підприємства трубної галузі (31 %
від обсягу імпорту), машинобудівні підприємства
(23,7 %), металоторговельні компанії (16,4 %), а
також підприємства гірничо�металургійного ком�
плексу (13,5 %). Підприємства, окрім імпорту го�
тової металургійної продукції, також ввозять на�
півфабрикати для подальшого переділу за толін�
говою схемою. Основними країнами�постачаль�
никами сталевих напівфабрикатів є Росія та Біло�
русь. У структурі імпорту сталевих напівфабри�
катів значне місце займає трубна заготовка в ос�
новному російського виробництва (табл. 3).

Україна змушена імпортувати також і ресур�
си для виробництва металів і металопродукції,
зокрема коксівне вугілля. Це також зумовлено
надлишковими для власної металургії потужнос�
тями коксохімічних заводів і неможливістю забез�
печити завантаження всіх коксохімічних заводів

України власним вугіллям. Тому, щоб вітчизняне
виробництво сталі залишалося на рівні 40 млн.
тонн, за рік необхідно імпортувати 3,5–5,0 млн.
тонн коксівного вугілля.

Іншою причиною збільшення імпорту є неза�
хищеність вітчизняного металургійного ринку від
конкуренції з боку металургійного імпорту.

Посилення конкуренції між країнами�вироб�
никами металургійної продукції веде до галузе�
вого протекціонізму, який використовують у двох
формах: перша — це ухвалення стимулюючих
програм, а друга — введення обмежень на імпорт.
Наприклад, стимулюючі програми були прийняті
в Китаї щодо національного споживання мета�
лопродукції та регулювання експорту фіскальни�
ми методами. В той же час застосування торго�
вельних обмежень на імпорт спостерігалися в ЄС,
США та Росії. Уряди цих країн передбачали вста�
новлення квот, тарифних обмежень та антидем�
пінгові розслідування щодо імпортерів металів та
металопродукції. Так, антидемпінгові розсліду�
вання застосовувалися і по відношенню до Ук�
раїни. Наприклад, у листопаді 2008 року Мініс�
терство комерції та промисловості Республіки
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Таблиця 3
Географічна структура імпорту сталевих напівфабрикатів [11]

Індія порушило антидемпінгове розслідування
щодо імпорту на територію Індії гарячекатаного
сталевого прокату походженням з п’ятнадцяти
країн світу, у тому числі, з України. Це антидем�
пінгове розслідування було припинене у серпні
2009 року Міністерством комерції та промисло�
вості Республіки Індія без застосування обмежу�
вальних заходів проти української продукції.

Висновки. Проведене дослідження проблеми
імпортозаміщення у металургійній галузі Украї�
ни дозволяє зробити наступні висновки:

1. На нинішньому етапі необхідне посилен�
ня державного контролю за основними витрата�
ми, модернізації виробництва, розвитку опти�
мальної сировинної, енергетичної та транспорт�
ної бази. У металургійній галузі України необхі�
дно активізувати моніторинг цінової політики
імпортерів металургійної продукції з Російської
Федерації, Казахстану та Білорусі на предмет ви�
явлення випадків демпінгування.

2. Міністерству металургії України доцільно
ініціювати застосування необхідних щодо цього
заходів. Введення симетричних тарифних бар’єрів
для імпорту чорних металів та виробів з них із тих
країн, які, всупереч вимогам СОТ, або користу�
ючись передбаченими СОТ захисними інстру�
ментами, блокують доступ української металур�
гійної продукції на свої ринки.

3. Вітчизняним міністерствам металургії,
машинобудування, транспорту та будівництва
розробити стратегічні програми розвитку галузе�
вих підприємств, які б мали погоджені розділи
взаємної кооперації підприємств виробників та
споживачів металургійної продукції. В рамках
розділів необхідно врахувати зміни у НТП назва�
них галузей, що потребує погодження пропозицій
вітчизняних підприємств виробників та спожи�
вачів чорних металів та виробів із них за їх номен�
клатурою, якістю та вартісними показниками.

4. Враховуючи вклад вітчизняної металургії
у ВВП України (38 %), значну частку інвалютних
надходжень від галузевого експорту (33 %), надан�
ня робочих місць (254 тис.), уряду України до�
цільно було б сформувати програму модернізації
металургійного виробництва, як базової галузі
економіки, в рамках якої передбачити і синхро�

нізувати за обсягами і в часі інвестиції з цільово�
го фонду держбюджету, інвесторів та коштів са�
мих вітчизняних металургійних підприємств.
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УДК 338.46 С. П. Кучин,

Н. В. Сарматицька

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено сутність поняття «послуга» та «сфера послуг», виявлено перелік факторів, які
сприяють стрімкому розвитку сфери послуг. Визначено роль сфери обслуговування. Проаналізовано особли^
вості розвитку сфери послуг та вирішення актуальних проблем розвитку сфери послуг в Україні.

Ключові слова: послуга, сфера послуг, перспективи, попит, ціна, ринок послуг, фактори розвитку.

Summary. The essences of «service» and «service industry» are explored, the list of factors that contribute to the
rapid development of services is revealed. The role of the service is detect. Analyzed the development of services and
address the pressing problems of development of services in Ukraine.

Key words: service, service sector, opportunities, demand, price, market services, factors of development.

Постановка проблеми. Розвиток сфери послуг
є необхідною умовою успішного розвитку всієї
економіки держави. Враховуючи важливість сфе�
ри послуг та її вплив на сучасне суспільство, пе�
ріод з 1990 по 2000 рр. ООН назвала десятиліттям
розвитку сфери послуг. За даними МВФ, усі види
послуг складають на початку XXI ст. приблизно
1500 млрд. дол. (близько 70 % вартості всього ре�
зультату світового виробництва), а міжнародна
торгівля послугами є сектором світового госпо�
дарства, який зростає найдинамічніше [1, с. 33–
34]. Тому визначення особливостей і факторів
розвитку сфери послуг є важливим аспектом вив�
чення цієї проблеми, що й зумовило актуальність
нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження названої проблеми зро�
били такі вчені, як Г. І. Башнянина, А. О. Босак,
І. О. Бочан, Т. Д. Бурменко, С. В. Войткл, Н. Н. Да�
ниленко, Б. М. Данилишин, М. В. Довбенко,
В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук, В. А. Григор’єв,
В. С. Іфтемічук, В. В. Козик, І. В. Крючкова,
В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, М. І. Маниліч,
С. В. Мочерний, І. Р. Михасюк, В. М. Опарін,
Я. В. Остафійчук, Л. А. Панкова, Т. А. Туренко,
В. А. Федосов, А. В. Філіпенко, Г. Д. Шутак та
інші. В роботах наведених вище авторів досліджу�
ються методологічні, теоретичні та практичні
аспекти розвитку сфери послуг в Україні та світі.

Метою статті є з’ясування структури і особли�
востей розвитку сфери послуг в Україні. Досліджен�
ня факторів розвитку сфери послуг дасть мож�
ливість усвідомити потенціал розвитку цієї сфери в
сучасній економіці та виробити ефективну тактику
та стратегію її розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як
вважає дослідник тенденцій розвитку вітчизняної
економіки В. Козик, в Україні існує загально�
прийнята думка, що бурхливе економічне зрос�
тання в країні можна забезпечити лише за раху�
нок розвитку важкої промисловості — металургії,
хімії, машинобудування, енергетичного сектора.
Тим часом усі розвинуті й низка країн, що розви�
ваються, протягом останніх десятиліть переорієн�
тували структуру економіки від виробництва то�
варів на виробництво послуг. Саме послуги є
джерелом довгострокового економічного зростан�
ня країн, що розвиваються, причому важливішим,
ніж промисловість [2, c. 177].

Отже, на початку статті визначимо сутність
терміну «послуга». Послуга — це вид діяльності,
робіт, у процесі виконання яких не створюється
новий матеріально�уречевлений продукт, якого
раніше не було, але змінюється якість вже створе�
ного продукту. Послуги поділяються на: базові,
додаткові та спеціальні послуги. До базових послуг
належать ті, які є основою надання послуги пев�
ного виду, наприклад телефонний зв’язок чи Інтер�
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