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ВСТУП
В умовах сучасних трансформацій економіки Украї�

ни рівень розвитку машинобудівних підприємств, зок�
рема їх інноваційна активність, не відіграють відчутної
стимулюючої ролі у технологічному розвитку таких га�
лузей, як металургійна, хімічна, приладобудування,
електроніка тощо. Рівень технічного оновлення промис�
ловості залишається низьким: коефіцієнт ліквідації ос�
новних фондів промисловості становить 0,93 % при по�
роговому значенні коефіцієнта ліквідації не менше 2,5%
[1]. Якщо в промислово розвинених країнах частка ма�
шинобудування досягає 40—50 % у загальному обсязі
продукції промисловості, то в Україні цей показник не
перевищує 14 %, а частка інноваційної продукції в за�
гальному обсязі реалізованої машинобудівної продукції
складає 17 % [2].

Актуальність тематики, якій присвячена стаття, зу�
мовлена тим, що Україна, маючи значні успіхи в аеро�
космічної галузі, у виробництві продукції військово�про�
мислового комплексу, на світових ринках представле�
на переважно продукцією будівельних матеріалів, чор�
ної металургії, суднобудування, оброблення металу, де�
ревообробної, целюлознопаперової промисловості,
технології яких концентруються в секторі низьких чи се�
редніх технологій. Подальша інтеграція України в світо�
вий економічний простір стає малоефективною без ви�
рішення значних економічних, технологічних, науково�
технічних проблем у діяльності підприємств машинобу�
дівної галузі як структуроутворювальної в економіці
країни.

Особливо гостро ставиться питання забезпечення
формування та розвитку вітчизняних підприємств у кон�
тексті сталого розвитку економіки країни, що знаходить
відображення в сучасних наукових публікаціях [3; 4; 5;
6]. В той же час невисвітленими залишаються питання
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формування методичних підходів до гармонічного роз�
витку машинобудівних підприємтсв, який поєднує високі
економічні результати з соціо�екологічною спрямова�
ністю діяльності підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Формування заходів зі забезпечення стійкого роз�

витку машинобудівних підприємств має здійснюватися
в контексті триєдиної концепції сталого розвитку еко�
номіки, яка визнана світовою спільнотою народів домі�
нантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ
ст. З метою формування принципових засад стійкого
розвитку машинобудівних підприємств досліджено еко�
номічні проблеми розвитку підприємств машинобудів�
ного комплексу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічні результати діяльності машинобудівних

підприємств свідчать про збільшення критичного рівня
зношеності основних виробничих засобів (до 58,6 % у
2010 р.), високу матеріаломісткість промислового ви�
робництва — 0,61 [1]. За таких умов знижуються темпи
технологічного розвитку підприємств, скорочуються об�
сяги виробництва наукоємної, високотехнологічної про�
дукції. Хоча протягом останніх 5 років темпи зростання
виробництва машинобудівної продукції (19,75 %) випе�
реджають темпи виробництва промислової продукції
(10,4 %), і в 2010 р. обсяги виробництва продукції ма�
шинобудування збільшилися на 28 %, в галузевій струк�
турі виробництва превалює металомістка номенклату�
ра [2].

За даними Державної служби статики України [8],
упродовж 2009—2011 рр. в Україні спостерігається зро�
стання обсягів реалізованої промислової продукції, у
т.ч. машинобудування. Так, за підсумками 2011 р.
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(січень�листопад) випуск про�
мислової продукції у машинобу�
дуванні збільшився на 17,4%, у
тому числі у виробництві автомо�
більного транспорту — на
27,8%, машин та устаткування
для сільського та лісового госпо�
дарства — на 24,5%, залізнич�
ного рухомого складу — на
31,3%, електричних машин та ус�
таткування — на 13%, машин та
устаткування для добувної про�
мисловості й будівництва — на
21,2%, апаратури для радіо, те�
лебачення та зв'язку — на 18,3%
[8]. З початку 2011 р. вироблено
5,9 тис. тракторів для сільсько�
го та лісового господарства, 1,1
тис. верстатів для оброблення
дерева, 288 тис. машин пральних, 89,7 тис. легкових ав�
томобілів, 3,4 тис. автобусів [8].

Разом із цим, існуючі темпи зростання обсягів реа�
лізації продукції машинобудування у порівнянні з
2007—2008 рр. значно відстають від попередніх. На
думку експертів [9], така ситуація значною мірою зумов�
лена загостренням низки внутрішніх проблем в Україні
внаслідок світової фінансової кризи, а саме: падіння
платоспроможності підприємств, зниження добробуту
населення, посилення фіскального тиску, зменшення
обсягів кредитування економіки, знецінення акцій
вітчизняних компаній; порушення функціонування пла�
тіжно�розрахункової системи; глибоке падіння вироб�
ництва в галузях економіки та ін.

Якщо проаналізувати фінансові результати діяль�
ності підприємств машинобудівного комплексу протя�
гом 2007—2011 рр. (табл. 1), то фінансовий результат
від звичайної діяльності до оподаткування підприємств
за 2011 рік становив 8875,1 млн грн. прибутку проти
7176,0 млн грн. прибутку у 2010 р. Прибутки прибутко�
вих підприємств у 2011 р. зросли на 2 % і становили
11058 млн грн. (табл. 2), а
збитки збиткових підпри�
ємств у 2011 році зменши�
лись відповідно на 2 % і
склали 2182,4 млн грн.
(табл. 3).

Поряд із цим, за останні
п'ять років кількість збитко�
вих підприємств машинобу�
дівного комплексу переви�
щує 24% від загальної
кількості збиткових підпри�
ємств України. Рентабе�
льність виробництва стано�
вить близько 5%. Відповід�
но до звіту Ukrainian eco�
nomic trends forecast [11],
підготовленого фахівцями
аналітичної групи, цього
року вітчизняні машино�
будівні підприємства мають
відігравати роль локомоти�
ву у зростанні обсягів про�
мислового виробництва кра�
їни взагалі. Проте, як вважа�

ють аналітики інвестиційної компанії Astrum Investment
Management [12], темпи зростання обсягів виробницт�
ва в галузі значно знизяться — до 15%.

Машинобудування є однією з галузей промисло�
вості, які зазнали значних збитків внаслідок світової
фінансово�економічної кризи. У 2010 р. темп зростан�
ня обсягів реалізованої продукції становив 18,6 %, що
менше середньорічного темпу за 2003—2007 рр. (33,0
%). Отже, відновлення обсягів виробництва машинобу�
дівної промисловості не відбулось, причинами чого є за�
лежність машинобудівних підприємств та споживачів
їхньої продукції від доступу до кредитних ресурсів, по�
вільне введення в дію основних фондів, низький рівень
інвестиційної та інноваційної активності машинобудів�
них підприємств. Найбільш вразливими до кризових
явищ виявилися підприємства з виробництва транспор�
тних засобів та шляхового обладнання. Це пояснюєть�
ся скороченням споживчого кредитування населення під
час кризи, основний обсяг якого припадав на придбан�
ня автомобілів. Обсяг реалізованих транспортних за�
собів у 2009 р. по відношенню до 2008 р. знизився на
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Таблиця 1. Фінансові результати від звичайної
діяльності машинобудівних підприємств до оподаткування

за 2007—2011 рр., млн грн.*

* складено автором за даними Держкомстату України [10].
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Таблиця 2. Машинобудівні підприємства, які одержали прибуток
у 2007—2011 рр.*

* складено автором за даними Держкомстату України [10]
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55,9 %, у той час як обсяг реалізації машин та устатку�
вання знизився на 8,5 %, приладів і апаратів — на 0,4
%.

Відбувається значне скорочення інвестицій в основ�
ний капітал машинобудівної промисловості, яке стано�
вило у 2010 р. порівняно з 2009 р. 57,6 %. Таким чином,
обсяги інвестицій в основний капітал у 2010 р. (у фак�
тичних цінах) повернулися на рівень 2007 р. [2] .

За результатами аналізу виявлено зниження іннова�
ційної активності підприємств машинобудування, що не�
гативно впливає на конкурентоспроможність товарів га�
лузі. Так, якщо у 2007 р. кількість інноваційно активних
підприємств у машинобудівній промисловості становила
23,3 % від їх загальної кількості, то у 2008 р. вона скоро�
тилась до 21,2 %, а у 2009 р. — до 21,1 % [8].

Під час кризи відбулося падіння обсягів зовнішньої
торгівлі товарами основних підгалузей машинобудівної
промисловості. Зокрема, у 2009 р. по відношенню до
2008 р. знизилися обсяги експорту транспортних засобів
на 63,1 %, машин та устаткування — на 20,9 % [8]. Не�
зважаючи на те, що машинобудівна галузь є експорто�
орієнтованою, спостерігається слабка диверсифіко�
ваність експорту, левова частка якого припадає на краї�
ни СНД, зокрема Росію. Так, у 2010 р. частка експорту
товарів машинобудівної галузі до цієї країни в загаль�
ному обсязі експорту товарів машинобудування склала
53,5 %, або 2,859 млрд дол. США. Серед основних спо�
живачів товарів машинобудівної промисловості Украї�
ни варто виділити також Білорусь, Казахстан, Німеччи�
на, Угорщину, Польщу та Іран. У результаті різкого
скорочення інвестиційної активності у 2009 р. на основ�
них ринках збуту спостерігалося зменшення експорту
продукції машинобудування на 37% — до 6,89 млрд
дол. США. У першій половині 2010 р. за рахунок посту�
пового відновлення інвестиційного попиту на зовнішніх
ринках відбулося зростання експорту продукції маши�
нобудування, порівняно з відповідним періодом попе�
реднього року, більш ніж на 40% — до 3,94 млрд дол.
США. Аналіз товарної структури експорту товарів ма�
шинобудівної галузі України у 2011 р. показав, що 32%
кус порту складають залізничні або трамвайні локомо�
тиви, шляхове обладнання, 27% — котли, машини і ме�

ханічні пристрої, 27% —
електричні машини і устат�
кування,14 % — прилади і
апарати, наземні транс�
портні засоби, тощо. Част�
ка, яка припадає на аерона�
вігаційні або космічні апа�
рати, складає лише 2 % [2].

Посилення кризових
явищ в економіці, які супро�
воджувалися девальвацією
гривні щодо основних
світових валют і скорочен�
ням кредитування промис�
ловості та населення, обся�
ги імпорту машин та устат�
кування у 2009 р. по відно�
шенню до 2008 р. зменши�
лись на 53,2 %, транспорт�
них засобів — на 82,1 %,
приладів та апаратів — на
44,7 %. У 2010 р. відбува�
лось поступове відновлен�

ня імпорту: обсяги імпорту машин та устаткування зрос�
ли на 30,5 %, транспортних засобів — на 69,3 %, при�
ладів і апаратів — на 31,7 % відносно 2009 р. [8].

Україна перебуває у значній залежності від імпорту
продукції машинобудування. Так, у передкризовому
2008 р. перевищення імпорту над експортом становило
по машинах та устаткуванню — 2 рази, по транспорт�
них засобах — 2,8 рази, по приладах і апаратах — 4,9
рази. Загальне зростання обсягів імпорту товарів ма�
шинобудівної промисловості у 2010 р. по відношенню
до 2009 р. становило 39,9 % [8] і відбувалось більш
швидкими темпами, ніж зростання експорту (33,3 %),
що загострює ризик нарощування негативного сальдо
зовнішньої торгівлі товарами. Загалом, експорт товарів
машинобудівної промисловості у 2010 р. склав 9,2 млрд
дол. США, імпорт — 12,7 млрд дол. США [8].

Аналіз стану машинобудівного комплексу Украї�
ни дозволив виділити узагальнюючі тенденції роз�
витку галузі за характером впливу на динаміку про�
мислового виробництва. До сприятливих тенденцій,
що складають основу розробки оптимістичних сце�
наріїв розвитку машинобудівної галузі, нами відне�
сено такі:

— приріст обсягів виробництва промислової про�
дукції (за січень�листопад 2011 р. порівняно з відпо�
відним періодом попереднього року склав 17,4%
[7]);

— покращення структури виробництва у машино�
будуванні внаслідок збільшення обсягів виробництва
продукції у середньотехнологічних та високотехнолог�
ічних галузях: приріст обсягів виробництва машин та ус�
таткування становив 11,3%, електричного, електронно�
го та оптичного устаткування — 12,6%, транспортних
засобів та устаткування — 39,3%;

— збільшення обсягів експорту продукції машино�
будування у загальній структурі експорту товарів з 3,4
млрд дол. США (14,1 % у загальній структурі експорту
товарів) у 2006 р. до 4,0 млрд дол. США (16,8% у за�
гальній структурі експорту товарів) у 2007 р. Зовнішній
попит підтримувався з боку підприємств країн СНД, що
активізували інвестиційну діяльність та збільшили вит�
рати на оновлення основних засобів.
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Таблиця 3. Машинобудівні підприємства, які одержали збиток
у 2007—2011 рр., %*

* складено автором за даними Держкомстату України [10]
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Поряд зі сприятливими тенденціями виділено такі,
що становлять загрозу економічній безпеці України,
зокрема:

— збереження високої сировинної спрямованості
промислового виробництва. У 2010 р. в обсязі реалізо�
ваної промислової продукції дві третини (66,5%) нале�
жало сировинній продукції і лише 15,4% — продукції
інвестиційного призначення [1]. Частка сировинних га�
лузей у 2010 р. у переробній та добувній промисловості
становила 62,6%;

— збільшення критичного рівня зношеності основ�
них виробничих засобів; зменшення коефіцієнта лік�
відації основних фондів промисловості (0,93%). За та�
кою динамікою, при пороговому значенні коефіцієнту
ліквідації не менше 2,5% рівень технічного оновлення
промисловості країни залишається незадовільним;

— випереджаючі темпи інвестицій в основний капі�
тал секторів, які здійснюють перерозподіл сукупного
продукту, над інвестиціями у виробництво, що посилює
ризики нестабільності зростання в довгостроковій пер�
спективі;

— зменшення загального обсягу витрат на виконан�
ня наукових і науково�технічних робіт власними силами
організацій;

— скорочення загальної чисельності працівників
організацій, які виконували наукові та науково�технічні
роботи;

— старіння наукових кадрів та ін.
У результаті економічного моніторингу стану роз�

витку машинобудівного комплексу сформулюємо низ�
ку економічних проблем стійкого розвитку підприємств,
а саме:

— застарілість основних засобів на підприємстві,
що негативно впливає на конкурентоспроможність,
якість та собівартість продукції;

— недостатній рівень платоспроможності товаро�
виробників, що негативно впливає на фінансово�еконо�
мічний стан підприємств машинобудування;

— обмежений внутрішній попит на вітчизняну про�
дукцію;

—  низький рівень інноваційної активності вітчиз�
няних підприємств;

— залежність вітчизняних підприємств від постачань
вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн;

— неефективна політика держави щодо діяльності
монополістів і посередників, що призводить до підви�
щення вартості матеріалів, енергоресурсів;

— нерозвиненість інфраструктури внутрішнього
ринку (відсутність реального моніторингу, дистриб'ю�
торської системи та фінансового лізингу);

— недосконалість механізму середньо� та довго�
строкового кредитування;

— обмеженість реальних джерел фінансування, що
призводить до унеможливлення ефективного технічно�
го переоснащення підприємств галузі і забезпечення за
рахунок цього високої якості виготовлюваних машин та
обладнання, освоєння виробництва нової конкурентос�
проможної техніки;

— відсутність дієвих фінансових механізмів стиму�
лювання керівництва підприємств до розвитку іннова�
ційної активності та ін.

ВИСНОВКИ
Окреслені економічні проблеми стійкого розвитку

машинобудівних підприємств потребують вирішення на

системній основі з урахуванням превалювальних тен�
денцій соціально�економічного розвитку країни. Від�
мітимо, що безсистемне вирішення таких ключових про�
блем розвитку машинобудування, як: висока сировин�
на складова у структурі виробництва, застарілі техно�
логії, високий рівень матеріало� і енергоспоживання —
можуть призвести до перетворення України у сировин�
ний додаток до розвинутих країн; погіршення конкурен�
тних переваг вітчизняних виробників на тлі підвищення
вартості енергосировини і зниження цін на основні види
експортної продукції; згортання зовнішніх ринків.
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