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ВСТУП
Відродження машинобудування — галузі, яка несе сис#

темоутворювальні функції серед взаємопов'язаних сфер еко#
номічної діяльності, — нерозривно пов'язане з інвестиційно#
інноваційною діяльністю, яка є вирішальним взаємозалеж#
ним фактором розвитку та прогресу. Адже впровадження
інновацій забезпечує конкурентоспроможність та сприяє при#
пливу інвестицій, що спричиняють приплив інновацій, дія яких
призведе до якісних перетворень технологічного укладу. Вод#
ночас машинобудування — це основне джерело інновацій#
ної продукції, саме в ній створюються матеріальні передумо#
ви для реалізації базових інновацій. Відтак, забезпечення
ефективної інвестиційно#інноваційної діяльності машинобу#
дування є необхідною передумовою формування
його потужного потенціалу розвитку.

Аналізу проблем, що склалися в інвестиційно#
інноваційному напрямі машинобудування, сьогодні
приділятися дедалі більше уваги з боку вітчизняних
дослідників, серед яких доцільно виділити І. Мака#
ренко [1], О. Шкільнюка [2], М. Макаренко [3],
В. Третьякова [4], Ю. Маркова [5], О. Шапурова [6],
Д. Малащука [7], Р. Хлистова [8]. Але, незважаючи
на різноплановість та глибину проведених дослід#
жень, залишаються актуальними дослідження тен#
денцій інвестиційної та інноваційної діяльності ма#
шинобудівного комплексу протягом трансформа#
ційного періоду та окреслення подальших перспектив.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є здійснення статистично#аналі#

тичного дослідження змін у інвестиційній та інно#
ваційній діяльності машинобудування України, їх
аналіз та визначення подальших перспектив чи заг#
роз розвитку.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Негативні тенденції в інвестиційно#інноваційному на#

прямі розпочались після 1991 р., коли різко впала інвестиц#
ійна діяльність, призупинився збут обладнання, механізмів
для оновлення і розвитку активної частини виробничих
фондів. Це призвело до стійкої тенденції скорочення над#
ходжень до бюджету України від підприємств та організацій
машинобудування. Окреслені тенденції збереглись до 1995
р. (зниження капітальних вкладень в основний капітал у ма#
шинобудуванні України досягло кризового рівня) [1, с. 32],
після 1996 р. спостерігається підвищення рівня інвестицій в
основний капітал машинобудування та їх нарощування, про
що свідчать індекси інвестицій (рис. 1) [9], хоча за деякі роки

Рис. 1. Динаміка інвестицій в основний капітал
машинобудівного комплексу України
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(2001—2002 рр., 2004—2005 рр., 2007 р.) темп приросту
інвестицій зменшується. Водночас, незважаючи на позитивні
зміни у динаміці інвестицій загалом, величина інвестицій не
є достатньою для підвищення інноваційно#виробничого по#
тенціалу машинобудівних підприємств України (рис. 2) [9].

 Іноземні інвестиції як джерело фінансування поки що
суттєво не впливають на ситуацію у машинобудуванні Ук#
раїни, проте їх динаміка є позитивною. Вони почали відігра#
вати помітну роль також із 2000 р., коли їх обсяг перевищив
340 млн дол. США. При цьому питома вага машинобудуван#
ня у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій скоро#
тилась з 9,0% до 3,6%, що свідчить про надання пріоритет#
ності іншим галузям промисловості.

Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств —
одне зі слабких місць сучасної економіки, це пов'язано з
багатьма причинами: неефективним податковим регулюван#
ням, станом основних фондів підприємств, складністю
фінансування за рахунок власних коштів підприємств. З ог#
ляду на недостатній обсяг інвестицій в Україну і збережен#
ня цієї тенденції на найближчий час, основним джерелом
фінансування інвестиційного процесу підприємств залиша#
ються їхні власні засоби (близько 70%), а обсяг інвестицій
в основний капітал за рахунок державного і місцевого бюд#
жетів скоротився до 5%, причому основна їх частина спря#
мовується у видобувну промисловість [3, с. 113]. Підприєм#
ства формують інвестиційний капітал з різних джерел.
Власні фінансові засоби створюються з прибутку, накопи#
чень, амортизаційних відрахувань, продажу акцій та ін. Од#
нак на сьогодні відсутній нормальний інвестиційний клімат
для ринкової економіки. Більшість підприємств не можуть
фінансувати інвестиції зі свого прибутку, оскільки не мають
його в необхідному обсязі. У результаті частка прибутку в
джерелах фінансування капітальних вкладень підприємств
складає менш як 10% від усіх здійснюваних ними інвестицій.
Таким чином, одним із джерел формування інвестиційних
засобів є внутрішні інвестиційні ресурси, що залежать від
прибутків підприємств. У цей час більшість підприємств май#
же вичерпали свої резерви, а поповнення цих джерел фінан#
сування можливо тільки для тих, котрі випускають конку#
рентоспроможну продукцію.

Слід зазначити, що одним із джерел фінансування до
2008 р. були кредити, але їх висока вартість, яка досягала
18—20 відсотків річних, була гальмівним фактором для ма#
шинобудування. Оскільки середня рентабельність галузі
становить 10 відсотків, то користуватися кредитними ресур#
сами можуть лише деякі підприємства. Це зумовлює малі

обсяги інвестування, відсутність оборотних
коштів, а отже — неповне використання мож#
ливостей для розвитку, низьку конкурентосп#
роможність, високу кредиторську заборго#
ваність [9].

Отже, для збільшення інвестиційних ресурсів
необхідна система ефективних стимулів їхнього
формування. Вона може включати: формування
цільових резервних фондів, призначених для ре#
алізації інвестиційних програм, що можуть ство#
рюватися за рахунок неоподатковуваного прибут#
ку підприємств; пільгове оподатковування онов#
леного асортименту продукції; встановлення про#
гресивного податку на прибуток; пільгове оподат#
ковування джерел; поповнення оборотних коштів;
пільгове оподатковування підприємств, що ство#
рюють нові робочі місця.

Так, на наш погляд, у цій ситуації віднов#
лення колишнього інвестиційного процесу та
вдосконалення машинобудівного комплексу
можливе тільки на новій технічній основі. Тому
важливою проблемою є технічне переозброє#
ння машинобудівних підприємств. У період

трансформаційної кризи (1991—1996 рр.) і в останні роки
(до 2008 р.), коли спостерігається збільшення обсягів про#
дукції у промисловості, прогресивні технологічні процеси та
технології залишаються на досить низькому рівні. На жаль,
визнати позитивною динаміку зміни технологічного рівня
промислової продукції неможливо [10, с. 53], адже сьогодні
як не впроваджується нове, так і не використовується на
повну потужність наявне обладнання, яке потребує не#
відкладної модернізації та заміни [11, с. 42].

Результати дослідження масштабів та результативності
інноваційної діяльності в машинобудуванні України свідчать
про достатньо низьку активність використання на вироб#
ництві науково#технічних досягнень, слабке їх залучення до
розв'язання завдань ринкової економіки (табл. 1) [9]. Відтак
з 1991 р. до 2000 р. спостерігається зменшення кількості
створених зразків нових типів техніки на 55,1%; кількості
освоєних у промисловому виробництві нових видів продукції
машинобудування — на 46,8%; зменшується відсоток онов#
лення продукції машинобудування (освоєної вперше в Ук#
раїні) — на 2,4%; верстатів з числовим програмним керу#
ванням — на 7,2% та верстатів високої та особливо високої
точності — на 3,1%.

Починаючи з 2000 р. збільшується кількість створених
зразків нових типів техніки на 19,5%; кількість освоєних у
промисловому виробництві нових видів продукції
машинобудування — на 55,4%; збільшується відсоток онов#
лення продукції машинобудування (експортної продукції) —
на 6,6%, верстатів з числовим програмним керуванням —
на 2,2% та верстатів високої та особливо високої точності
— на 0,3%. Проте не усі позитивні зрушення є достатніми,
залишаються також негативні тенденції щодо зменшення
відсотку оновлення продукції машинобудування (освоєної
вперше в Україні). Крім цього, негативним є поступове змен#
шення кількості інноваційно активних машинобудівних
підприємств, їх зменшення протягом 1999—2006 рр. скла#
ло — 36,4 %. Хоча варто наголосити, що в 2007 р. помітним
є їх збільшення на 16,9% як загалом, так і в розрізі різних
видів машинобудівної діяльності.

За умов обмеженого інвестування машинобудівних
підприємств достатньо проблемним є фінансування їх інно#
ваційної діяльності, адже матеріальною основою інновацій#
них процесів є інвестиції. Очевидним є те, що розробляючи
інновації, ніхто не знає напевно, чи закінчаться їхні дос#
лідження успішно. Американський фахівець у галузі інновацій
Б. Твисс підкреслював, що комерційний успіх досягається
лише в 10% проектів, а рівень невдач можна оцінити в 90%
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Рис. 2. Інвестиційна діяльність машинобудування
України
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[3, с. 112]. Негативний вплив на інно#
ваційну діяльність зовнішніх фак#
торів посилюється дією внутрішніх
недоліків господарювання. Недоско#
налість системи внутрішньофірмово#
го менеджменту, відставання органі#
зації виробництва від розвитку умов
та потреб ринкового середовища
спричиняють ситуації, коли майже
29% обстежених підприємств кон#
статує відсутність попиту на виробле#
ну продукцію, а 17% не мають уяв#
лення про ринки її збуту. Крім пере#
рахованих недоліків, зберігається та#
кий фактор, як недосконалість чин#
ного законодавства, на що вказують
близько 38% підприємств [5, с. 134].

Безумовно, у вирі останніх подій
окремої уваги потребує аналіз ма#
шинобудування України з 2 півріччя
2008 р. Оцінка інвестиційно#іннова#
ційної діяльності засвідчила, що
криза не оминула і цей напрям роз#
витку машинобудування. Відтак,
спостерігається значне зменшення
інвестицій в основний капітал маши#
нобудування, прямих іноземних
інвестицій та кількості інноваційно
активних підприємств. Це є абсолютно зрозумілим, адже за
умов такої нестабільності найголовніше — не поповнення
капіталу, а хоча б його збереження.

Загальним підсумком зазначених вище тенденцій є те, що
розвиток української науково#технічної та інноваційної діяль#
ності машинобудування має суперечливий характер: з одно#
го боку, проходять процеси адаптації та модернізації; наука
все більше прагне відмежитись від політичних, ідеологічних
настанов та відповідати вимогам економічної доцільності;
здійснюються спроби пошуку української ніші на світових
ринках; високими темпами розвиваються деякі виробництва
та послуги у сфері хай#тек [5, с. 135]. З іншого боку, проблем
та негативних тенденцій значно більше, і вони особливо
помітні при міжнародних зіставленнях: рівні та тенденції
фінансування не відповідають ні потребам України, ні прак#
тиці лідерів світової економіки; значне відставання українсь#
кої науки за результатами реалізації відкриттів та винаходів,
у рівнях технологічного розвитку, в ефективності державної
науково#технічної та інноваційної політики не тільки від роз#
винених країн, але й від країн, що розвиваються.

ВИСНОВКИ
На жаль, на сьогодні перспективи розвитку інновацій#

ної діяльності в Україні стають дедалі проблематичнішими,
зокрема через втрату пріоритетів у сфері розробки, вироб#
ництва і збуту високотехнологічної продукції. Досліджую#
чи стан інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств, можна констатувати, що машинобудівні
підприємства зацікавлені у здійсненні інновацій, проте че#
рез застарілість основних фондів вони фізично нездатні до
запровадження радикальних інноваційних змін, а через
відсутність фінансових ресурсів неспроможні здійснити не#
обхідну технологічну перебудову. Відтак, реальна інвести#
ційно#інноваційна діяльність машинобудування України є
беззаперечно гальмівним фактором його розвитку.

Проте, формування ефективної інвестиційної політики
в машинобудуванні надасть можливість підприємствам, з од#
ного боку, зменшити обмеженість фінансових ресурсів за
рахунок надійних капіталовкладень, а з другого — забез#
печити на світовому ринку конкурентоспроможність вітчиз#
няним товаровиробникам завдяки створенню і впроваджен#

ню новітніх технологій. Це стане поштовхом до трансфор#
мації виявлених загроз у потенціалі розвитку машинобудів#
ного комплексу України, насамперед його інвестиційно#інно#
ваційної діяльності.
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Таблиця 1. Інноваційна діяльність машинобудування України

х — відомості відсутні;
* — складено за даними [9].

  
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

     
, 

593 498 407 335 268 266 335 365  318
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1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007

 ,  (%  
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566 
(31,3)

551 
(32,3)

459 
(27,0)

457 
(25,3) 

449 
(27,0) 

444 
(24,4) 

394 
(22,0)

360 
(20,2)

421 
(23,3)
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142 
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(27,6)
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85 
(29,8) 

79 
(26,7)

68 
(22,7)

70 
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