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Денисов К. В. Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996 – 2010 рр.
У статті проаналізовано результати впровадження державної промислової політики в чорній металургії України з 1996 по 2010 рр. Аналіз прово
дився на основі даних національної статистики, а також міжнародних організацій World Steel Association та Іnternational Steel Statistical Bureau. Аналіз
показав невідповідність отриманих результатів тим цілям, які визначалися державою в рамках галузевої промислової політики. Це стосується
розвитку виробничо-технологічної бази, товарної структури виробництва та експорту, а також внутрішнього споживання сталі. Попри засто
сування державою різноманітних пільг, технологічний рівень галузі залишився низьким. У товарній структурі виробництва та експорту домінує
первинна сталь і напівфабрикати. Внутрішнє споживання є обмеженим і поступається за обсягами показникам експорту. В інших країнах ситуація
є протилежною, саме тому в статті наголошено на необхідності врахування їхнього досвіду галузевої промислової політики.
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Денисов К. В. Анализ результативности государственной
промышленной политики в черной металлургии Украины
за 1996 – 2010 гг.
В статье проведен анализ результатов реализации нормативноправовых актов, которые определяли развитие государственной про
мышленной политики в черной металлургии Украины с 1996 по 2010
гг. Анализ проводился с использованием данных национальной стати
стики, а также международных организаций World Steel Association и
Іnternational Steel Statistical Bureau. Анализ показал несоответствие
полученных результатов тем целям, которые определялись государ
ством в рамках отраслевой промышленной политики. Это касается
развития производственно-технологической базы, товарной структу
ры производства и экспорта, а также внутреннего потребления стали.
Несмотря на предоставление государством целого ряда льгот, техно
логический уровень отрасли оставался низким. В товарной структуре
производства и экспорта доминирует первичная сталь и полуфабрика
ты. Внутреннее потребление стали ограничено и уступает по своим
объемам показателям экспорта. В остальных странах ситуация явля
ется противоположной, исходя из чего в статье подчеркнута необходи
мость использования их опыта отраслевой промышленной политики.
Ключевые слова: государственная промышленная политика, модер
низация, стабилизация, экспорт, черная металлургия.
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The article contains analysis of results of realisation of legislative and regula
tory acts, which determined development of the state industrial policy in fer
rous metallurgy of Ukraine from 1996 till 2010. Analysis was conducted with
the use of national statistics and international organisations: World Steel As
sociation and International Steel Statistical Bureau. Analysis showed discrep
ancy of obtained results with the goals, which were set by the state within the
framework of the branch industrial policy. This concerns development of the
industrial and technological base, trade structure of production and export
and also internal consumption of steel. Despite a number of benefits provided
by the state, the technological level of the branch was low. Primary steel and
semi-finished products dominate in the trade structure of production. Inter
nal consumption of steel is limited and is lower than export indicators. The
situation in other countries is quite opposite, due to which the article under
lines a necessity to use their experience of branch industrial policy.
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Ч

орна металургія є важливою складовою націо
нальної економіки України, формуючи її вироб
ничий та торговельний потенціал на світових
ринках. Одночасно з цим, у галузі існує низка проблем
них питань, які також негативно впливають на еконо
мічний розвиток країни в цілому. Ці проблеми стосу
ються недосконалої структури виробництва та експорту
продукції чорної металургії України, а для їх вирішення
у 1996 – 2010 рр. було затверджено низку нормативноправових актів.
Мета роботи – проаналізувати державну про
мислову політику в чорній металургії України за 1996 –
2010 роки, визначити її результати та відповідність по
ставленим завданням.
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Основи реалізації державної промислової політи
ки в Україні були закладені Постановою КМУ № 272 від
29.02.1996 р. «Про Концепцію державної промислової по
літики України», Указом Президента України № 102/2003
від 12.02.2003 р. «Про Концепцію державної промис
лової політики України», Постановою КМУ № 1174 від
23.07.2003 р. «Державна програма розвитку промисло
вості на 2003 – 2011 роки» [1 – 3]. Паралельно з цим, у
різні роки було затверджено низку нормативно-правових
актів, які стосувалися реалізації державної промислової
політики окремо по чорній металургії (табл. 1).
З табл. 1 видно, що державна промислова полі
тика в чорній металургії України спрямовувалася, го
ловним чином, на забезпечення розвитку виробничотехнологічної бази та диверсифікацію виробництва. Ре
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алізація указаних напрямків мала відбуватися переваж
но за рахунок використання податкових пільг, а також
державних і приватних інвестицій.
Ефективність реалізації державної промислової
політики в чорній металургії України можна проана
лізувати за допомогою даних Держстату України, а та
кож міжнародних організацій World Steel Association та
Іnternational Steel Statistical Bureau.
З даних табл. 2 видно, що протягом 1995 – 2010
років технічний стан чорної металургії України мав
найнижчий рівень порівняно з іншими країнами. За
вказаний період в Україні лише частка конвертерного
виробництва наблизилася до світового показника, ви
користання електропечей відставало у 6,4 раза, а марте
нів – перевищувало в 21,8 раза.
Виведення з експлуатації застарілого та введення
в дію сучасного обладнання відбувалося повільними
темпами. Особливо це стосується саме електромета
лургійних потужностей, використання яких дозволяє
максимально знизити технологічне навантаження на
навколишнє середовище. Крім того, електросталепла
вильні печі дають можливість значно скоротити спо

живання енергоресурсів (табл. 3), за обсягами якого
Україна лідирує (табл. 4).
Таким чином, державна промислова політика не
забезпечила розвиток технологічної бази чорної мета
лургії України попри застосовані у 1999 – 2002 рр. по
даткові пільги на інноваційний розвиток [5, 6].

Т

епер розглянемо промислову політику регулюван
ня товарної структури виробництва та експорту
чорних металів. В узагальненому вигляді ця полі
тика спрямовувалася на продукцію глибокого рівня пере
ділу та з високою доданою вартістю. Таким чином перед
бачалося забезпечити внутрішній попит на металопро
дукцію, а також високий рівень конкурентоспроможно
сті металургійних підприємств на світових ринках. Дані з
випуску та експорту чорних металів наведено в табл. 5.
Державна промислова політика у сфері виробни
цтва та експорту чорних металів реалізовувалася через
такі інструменти, як регулювання внутрішніх цін і тари
фів на енергоносії та транспортні послуги [8], зміна кур
су національної валюти (девальвація), а також набуття
членства в СОТ.
Таблиця 1

Державна промислова політика в чорній металургії України [4 – 10]
Напрямки

Передбачений
інструментарій реалізації

Постанова ВРУ «Концепція
розвитку ГМК України до 2010
року»

Збалансований розвиток
з урахуванням ринкових
тенденцій

Розвиток виробничо-техноло
гічної бази;
диверсифікація виробництва;
вирішення соціальних питань

Щорічні програми розвитку
галузі; державні інвестиції;
сертифікація;
кадрове забезпечення

ЗУ «Про проведення
економічного експерименту на підприємствах ГМК
України»

Збільшення обсягу виробництва продукції
та доходів бюджету

Розвиток виробничотехнологічної бази;
диверсифікація виробництва;

Податкові пільги;
списання заборгованості
перед бюджетом

ЗУ «Про подальший розвиток
ГМК»

Реструктуризація
підприємств;
створення нової продукції
та робочих місць

Розвиток виробничотехнологічної бази;
диверсифікація виробництва;
вирішення соціальних питань

Податкові пільги

Постанова КМУ «Про затвердження державної програми
розвитку та реформування
ГМК на період до 2011р.»

Забезпечення ефективного використання
потенціалу ГМК;
структурна перебудова
галузі

Розвиток виробничотехнологічної бази;
диверсифікація виробництва;
вирішення соціальних питань

Державні та приватні
інвестиції

Постанова КМУ «Про першо
чергові заходи зі стабілізації
ситуації, що склалася в ГМК
і хімічному комплексі»

Підтримка та відновлення
виробництва і експорту
продукції

Зниження виробничих і транспортних витрат;
розвиток внутрішнього споживання сталі

Фіксація транспортних
тарифів;
скасування внутрішніх
зборів

Наказ міністра промполітики
України «Про затвердження
галузевої програми енер
гоефективності та енергозбереження на період до 2017 р.»

Зниження енергоємності
продукції

Розвиток виробничотехнологічної бази

Державні та приватні
інвестиції

Наказ міністра промполітики
України «Про затвердження
галузевої програми скорочення споживання природного
газу промпідприємствами
Мінпромполітики та заходи
з її реалізації»

Зниження енергоємності
продукції

Розвиток виробничотехнологічної бази

Державні та приватні
інвестиції
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Назва документа
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Таблиця 2
Технологія виробництва сталі у світі (%)
Конвертори

Регіон (країна)

Електропечі

Інше (у т. ч. мартени)

1995

2002

2010

1995

2002

2010

1995

2002

2010

57,7

62,5

69,8

32,7

33,8

29,0

9,6

3,7

1,2

ЄС

65,1

58,9

57,7

34,9

41,1

41,9

–

–

0,4

Туреччина

28,8

31,2

28,3

66,4

68,8

71,7

4,8

–

–

Україна

42,7

49,9

69,3

5,7

3,0

4,5

51,6

47,2

26,2

Росія

47,5

61,4

63,4

13,1

14,9

26,9

39,4

23,7

9,8

Китай

49,2

83,1

90,2

19,0

16,9

9,8

31,8

0,1

–

Індія

54,4

55,4

38,1

25,9

37,6

60,5

19,8

6,9

1,5

Єгипет

34,6

26,7

9,0

61,5

73,3

91,0

3,9

–

–

Іран

31,2

29,6

20,0

68,8

70,4

80,0

–

–

–

Усього
у т. ч.

Розроблено за: [11 – 13].

Таблиця 3
Питомі витрати природного газу на одиницю продукції у металургії [10]
Питома вага природного газу
в загальних обсягах витрат палива, %

Питомі витрати природного газу, м3/т

1. Агломераційне

10,50

4,70

2. Виробництво чавуну

18,20

88,20

−

34,10

3.1. Мартенівське

78,30

75,20

3.2. Конвертерне

96,50

4,92

4. Виробництво прокату

45,40

37,20

5. ТЕЦ

10,80

–

Виробництво

Таблиця 5

Таблиця 4

520

320

Залізна руда (т/т чавуну)

1,8

1,5

Газ природний (м /т чавуну)

79

майже
не використовується

Енерговитрати
(ГДж/т прокату)

30

25

1,28

0,96

Умовне паливо (т/т прокату)

Продукція

2002 р.

2010 р.
Екс
порт

Кокс (кг/т чавуну)

1995 р.

Випуск

Інші країни

Екс
порт

Україна

Випуск

Вид ресурсу

Випуск та експорт чорних металів в Україні (млн т)

Екс
порт

Витрати сировини та енергоресурсів на виробництво
сталі у 2010 р. [14, с. 48]

Випуск

економіка промисловості

3. Виробництво сталі, у т. ч.

Чавун

18,0

1,0

27,6

0,5

27,4

1,5

Сталь без
напівфабрикатів і напів
фабрикати

22,3

1,6

34,6

10,5

33,3

11,4

Прокат

20,1

8,5

26,3

14,2

17,6

12,3

Труби

1,6

1,1

1,5

1,0

2,0

1,3

ЕКОНОМІКА

Розроблено автором за: [11 – 13; 15, с. 115; 16, с.189; 17, с. 257; 18]

З даних табл. 5 видно, що протягом 1995 – 2010
років зростало виробництво чавуну (у 1,5 раза), сталі
без напівфабрикатів і напівфабрикатів (у 1,5 раза), труб
ної продукції (на 25%). При цьому виробництво прокату
чорних металів скоротилося на 12,4%. Експорт сталі без
напівфабрикатів і напівфабрикатів за указаний період
збільшився в 7,1 раза, чавуну – в 1,5 раза, прокату – на
45%, труб – на 18,2%. Можна зробити висновок, що ви
робнича та експортна діяльність галузі розвивалася в
напрямку продукції проміжного споживання, яка поста
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чається на світові ринки в якості сировини або напів
фабрикатів.
В Україні за роки незалежності, у рамках держав
ної промислової політики, не було впроваджено жодної
програми розвитку внутрішнього споживання сталі.
При цьому більшість згаданих документів містили у
собі положення про необхідність розвитку внутрішньо
го ринку. У результаті цього сформувалася низка нега
тивних тенденцій, а саме:
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таї – у 23 раза. Виключенням є лише Україна, де експорт
перевищував внутрішнє споживання у 3,6 – 5,5 раза.
Таблиця 8

Експорт і споживання сталі у світі в 2008 – 2010 рр.
(млн т) [12, 13]

Споживання

Готова продукція

2010 р.
Експорт

млн т

кг/1 особу

млн т

кг/1 особу

ЄС (27)

158,6 203,7 112,8 129,4 134,6 160,1

1992

33,7

645,6

25,3

485,2

Туреччина

18,5

1995

13,2

254,7

10,0

192,7

Україна

2000

5,5

113,0

4,9

99,9

Росія

2001

6,5

133,8

5,8

119,3

2002

6,2

129,2

5,5

115,4

2005

6,3

135,0

5,6

118,4

2008

7,8

167,4

6,9

2009

4,4

95,8

2010

6,2

137,5

22,9

17,4

28,6

7,8

28,4

40,9

Китай

56,3

Японія

149,4

Південна
Корея

4,0

86,6

5,5

121,0

Державна програма розвитку та реформування
ГМК до 2011 р. [7] закладала прогноз обсягу внутріш
нього споживання на рівні 12,2 млн т (див. табл. 7).
«Стратегія економічного та соціального розвитку Украї
ни (2004 – 2015 роки)» передбачає, що до 2015 р. вну
трішній попит на готовий прокат складатиме не менше
15 млн тонн, або більше 50% від прогнозованого обсягу
його виробництва (27,0 млн т) [19, с. 405].
Таблиця 7

Планові показники обсягів споживання
металопродукції в Україні до 2011р., млн т [7]
Галузь

Рік
2001

2003

2005

2010

2011

Машинобудування

1,13

1,9

3,2

4,5

4,8

Металургія

2,48

3,15

3,3

3,6

3,9

Електроенергетика

0,017

0,265

0,35

0,5

0,5

Хімія, нафтохімія

0,013

0,076

0,1

0,2

0,2

Транспорт
і зв'язок

0,044

0,167

0,2

0,4

0,4

Будівництво

0,306

0,423

0,65

1,0

1,1

Інші

0,20

0,5

0,8

1,3

1,3

Усього

4,19

6,48

8,6

11,5

12,2

Реальна ситуація свідчить про надзвичайно низь
кий рівень споживання сталі в реальному секторі еконо
міки. За рівнем споживання Україна займає одне з остан
ніх місць серед найбільших виробників сталі, одночасно
посідаючи 7 – 8 місце за обсягами експорту (табл. 8).
З аналізу табл. 8 видно, що в усіх країнах обсяг вну
трішнього споживання значно перевищує експорт; у Ки
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16,2

25,1

24,0

4,4

25,2

6,2

27,6

28,5

27,4

41,5

452,9

24,0

570,9

41,6

600,0

36,9

83,2

33,3

56,7

42,7

68,3

19,7

61,1

20,2

47,3

24,6

54,6

Індія

7,5

56,2

5,6

61,5

5,9

66,0

ПАР

2,2

6,8

2,8

4,9

3,0

5,5

Іран

0,5

16,5

0,1

19,1

0,3

19,0

Саудівська
Аравія

0,9

10,3

0,1

8,2

0,1

10,1

Серед останніх нормативно-правових актів, які
передбачали розвиток внутрішнього ринку сталі, необ
хідно відзначити розпорядження КМУ № 1593-р від 23
грудня 2009 р. «Про затвердження плану заходів, спря
мованих на подолання наслідків світової фінансової
кризи в регіонах» [20].
Зокрема, абзац 2 підпункту 2 даного розпоряджен
ня передбачав розробку уповноваженими органами вла
ди та передачу на затвердження урядом програм роз
витку внутрішнього ринку металопродукції. Реалізація
таких програм мала розширити ємність внутрішнього
ринку з одночасним зменшенням експортної орієнтації
металургійної галузі; додатково мали зрости надходжен
ня до місцевих і державного бюджетів [20].
Проте, практична реалізація таких програм за
знала деяких перешкод, які були пов’язані з подальшим
розпорядженням КМУ № 1758-р від 2 вересня 2011 р.
[21]. Даним розпорядженням було виключено відповід
ний пункт зазначеної програми дій уряду та регіональ
них адміністрацій, що суттєво уповільнило розвиток
споживання металопрокату в Україні.
Висновки
Реалізація державної промислової політики в чор
ній металургії України протягом 1996 – 2010 рр. не за
безпечила інтенсивного розвитку галузі у відповідності
до світових стандартів, якими є використання енерго
ощадного обладнання, розвиток внутрішнього спожи
вання сталі, а також експорт продукції з високою до
даною вартістю. Дослідження показало, що причинами
тому є декларативний характер більшості нормативноправових актів, відсутність взаємозв’язку між ними,
а також обмеженість інструментарію у вигляді виключ
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19,2
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Сира сталь

Споживання

Рік

Регіон

2009 р.
Експорт

Споживання металопродукції в Україні

Споживання

2008 р.

Таблиця 6

Експорт

 скорочення протягом 1992 – 2010 рр. загальних
обсягів споживання сирої сталі в 5,4 раза, гото
вої продукції – у 4,6 раза (табл. 6);
 суттєве перевищення фізичних обсягів експор
ту сталі над аналогічними показниками її вну
трішнього споживання (табл. 7).
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но лише податкових пільг. Виходячи з цього, необхідним є
розробка нових підходів до реалізації державної промис
лової політики в галузі, у т. ч. з урахуванням досвіду інших
країн. Насамперед, необхідно враховувати досвід засто
сування нефінансових інструментів, серед яких провідне
місце має посідати надання науково-технічних послуг. 
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