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 Центральний комітет Профспілки на лист Мінекономрозвитку України щодо 

надання матеріалів до проекту Загальнодержавної цільової економічної програми 

розвитку промисловості на період до 2020 року (далі – Програма) повідомляє 

наступне. 

Проект Програми, як випливає з листа, передбачається розробляти на базі 

Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисло-

вості на період до 2020 року (далі – Концепція), затвердженої Розпорядженням КМУ 

від 17.07.2013 №603-р. Але Концепція, на нашу думку, має суттєві вади, оскільки 

побудована на доктрині ринкового фундаменталізму, не визначає першопричин 

занепаду вітчизняної промисловості, лише декларує комплексний підхід до 

вирішення існуючих проблем, ігнорує соціально-трудову сферу виробництва. 

Вважаємо, що при опрацюванні проекту Програми вони повинні бути  

виправлені.  

Незадовільний стан промислового комплексу України в першу чергу 

обумовлений втратою державою важелів впливу на промислове виробництво в країні 

та відсутністю системної стратегії його розвитку. Суто ринкові механізми, як 

засвідчила 23-річна історія його деградації, діють неефективно або на користь 

корпоративних інтересів. Тому без рішучого відновлення активної, організуючої і 

координуючої ролі держави неможливо досягти будь-яких успіхів на шляху 

реформування промисловості. Відповідно, проект Програми має будуватися на 

концептуальних засадах, що чітко визначатимуть роль, функції і зміст дій держави 

для забезпечення функціонування і розвитку промисловості. Він також повинен 

передбачати ефективні безпосередні (адміністративні) та опосередковані механізми і 

засоби впливу органів державної влади для забезпечення безумовного виконання 

завдань і заходів Програми державними і недержавними суб’єктами господарю-

вання. Загальнонаціональні інтереси при цьому мають задавати формат для 

реалізації приватних інтересів, а не навпаки. 

Концепція, як випливає з її змісту, уявляє промисловий комплекс як просту 

сукупність окремих галузей промисловості, які розвиваються якби незалежно і 

паралельно одна одній. Проте насправді, зрозуміло, він є цілісним, системним 

утворенням, кожний елемент якого має своє місце і роль, взаємодіє з іншими 

суміжними елементами і впливає на їх стан і розвиток. Тому проект Програми має 

формуватися на засадах саме системного підходу, який зможе розкрити дійсну 
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картину подальшого розвитку промисловості у всій складності взаємовідносин її 

елементів. 

Ефективним інструментом забезпечення узгодженості функціонування і 

розвитку галузей промисловості, налагодження міжгалузевої кооперації, як відомо, є 

балансовий метод державного регулювання. Формування і виконання прогнозних 

міжгалузевих балансів забезпечуватиме ув’язку потреб і ресурсів, виробництва і 

споживання в масштабах всього промислового комплексу, координацію і 

пропорційність розвитку суміжних галузей і виробництв. Проект Програми, на наш 

погляд, має включати в себе прогнозні міжгалузеві баланси та формувати 

обов’язкові до виконання балансові завдання (державні замовлення) суб’єктам 

господарювання усіх форм власності для визначення частки продукції, яка 

спрямовуватиметься на внутрішнє споживання, і частки продукції на експорт. При 

цьому потреби забезпечення внутрішнього ринку мають бути пріоритетними у 

порівнянні з іншими. 

 Промисловий комплекс не є суто виробничою системою, як це представлено в 

Концепції, він є системою виробничо-соціальною, оскільки без його активної 

складової – трудових ресурсів, працівників -  не здатен до функціонування. Трудові 

ресурси завжди виступають у двох нерозривно пов’язаних якостях – як робоча сила і 

як живі люди, що мають соціальні потреби. Саме тому вважаємо, що проект 

Програми повинен передбачати завдання і заходи щодо розвитку трудових ресурсів 

у комплексі обох цих якостей.  

У Додатку до цього листа надаємо пропозиції Профспілки до текстової 

частини розділу проекту Програми під назвою «Трудовий потенціал та розвиток 

соціально-трудової сфери промислового комплексу України» та пропонуємо їх 

врахувати (див. Додаток). 

Повідомляємо також контактні дані представника Центрального комітету 

Профспілки: Рябко Олександр Іванович, заступник Голови Центрального комітету 

Профспілки, тел. (044) 528-70-41; e-mail: predmet@fspu.org.ua. 

 

 

Перший заступник Голови 

Центрального комітету Профспілки                                          С. П. Комишев 
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