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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На формування та розвиток економічного потенціа�

лу та забезпечення стабільності фінансової архітектури

підприємств тисне невизначеність прогнозів національ�

ної економіки, яка залежить від зміни параметрів роз�

витку світу. Чутливість національної економіки навіть до

непомітних коливань кон'юнктури світових ринків є над�

то високою. Дія зовнішніх шоків швидко мультиплікуєть�

ся в економіці криїни, спричиняючи потрясіння промис�

лового комплексу, пригнічіючи діяльність машинобудів�

них підприємств. При цьому слабка розвинутість держав�

них напрямів впливу на розвиток економічних процесів

через недосконалість інституційного середовища, а та�

кож зростання рівня тінізації в ринковому середовищі

призводить до послаблення системи економічної безпе�

ки підприємств, знижуючи ефективність розвитку їх еко�

номічного потенціалу. У зв'язку з цим виникає нагальна

необхідність у своєчасному визначенні проблем наро�

щення економічного потенціалу підприємств, від ефек�

тивності та успішності розвитку якого залежить зміцнен�

ня системи їх економічної безпеки.
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займається велика кількість вітчизняних вчених: Андрій�
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати економічний стан розвитку машино�

будівних підприємств, визначити основні проблеми на�

рощення їх економічного потенціалу та запропонувати ос�

новні напрями перспективного розвитку галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До машинобудування відносять виробництва, які

входять до кількох десятків галузей і підгалузей. За�

лежно від кінцевої продукції, машинобудівні підприє�

мства спеціалізуються на важкому, транспортному,

електротехнічному, сільськогосподарському, радіое�

лектронному машинобудуванні, а також на виробництві

устаткування для легкої та харчової промисловості,

верстато� і приладобудуванні. Підприємства вітчизня�

ного машинобудівного комплексу територіально зосе�

реджені в усіх областях. Виходячи з територіальної

спеціалізації та комплексного розвитку, в Україні

сформувалося сім машинобудівних районів. Донець�

кий район спеціалізується на виробництві металоміст�

кого обладнання. Центрально�український район спе�

ціалізується на виробництві устаткування для будівель�

ної та хімічної індустрії, верстатів, електротехнічних

приладів та машин, транспортних засобів, ЕОМ. При�

дніпровський район відомий провідними галузями се�

реднього і важкого машинобудування, верстатів, енер�

гетичних, сільськогосподарських, електротехнічних і

транспортних машин, космічної техніки. Харківський

характеризується спеціалізацією транспортного, енер�

гетичного, сільськогосподарського машинобудування

та виробництві електротехніки та приладів. Західноук�

раїнський відомий приладобудуванням, виробництвом
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верстатів, телевізорів, автобусів, вантаж�

них конвеєрів, підйомних кранів, ванта�

жопасажирських автомобілів, сільсько�

господарських машин та товарів елект�

роніки. Подільський район спеціалізуєть�

ся на виробництві електротехнічного й

сільськогосподарського машинобуду�

вання, приладобудування та верстатів, а

південний відомий випуском верстатів,

суден, сільськогосподарських машин,

приладів, кранів та кіноапаратів [1].

На сьогоднішній день машинобудуван�

ня розглядається як найбільший комплекс, від діяльності

якого залежить конкурентоспроможність товарів і послуг

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Маши�

нобудування України об'єднує 11267 підприємств, з яких

146 — великих, 1834 — середніх та 9287 — малих з ви�

робництва різноманітних машин і устаткування, приладів

і апаратури тощо. У машинобудуванні зосереджено по�

над 15% вартості основних засобів і майже 6% оборот�

них активів вітчизняної промисловості та понад 22%

кількості найманих працівників [2].

Машинобудівна галузь Одеської області виступає го�

ловною передумовою формування та нарощення еконо�

мічного потенціалу Українського Причорномор'я, оскіль�

ки саме ця галузь сприяє зростанню попиту на продук�

цію інших суміжних галузей та виступає сферою запро�

вадження наукових розробок і досягнень. Аналіз Одесь�

кої області свідчить, що в області налічується майже 480

промислових підприємств, що забезпечують більше 70

тис. робочих місць.

Світова фінансова криза наклала свій руйнівний

відбиток на розвиток національної економіки, загост�

руючи структурні деформації та пригнічуючи діяльність

підприємницького сектора. Розвиток промислового

комплексу України відбувається хаотично, без проду�

маної програми перспективного розвитку та без дот�

римання пріоритетів з боку держави, що спричиняє

структурну перебудову промислового виробництва

(табл.1).

Серед галузей, що формують структуру промисло�

вого виробництва Одеської області, протягом всього ог�

лядового періоду лідирує виробництво продуктів нафто�

переробки, частка яких перевищує 25,0 % за весь період

дослідження. Машинобудівна галузь у структурі реалі�

зованої продукції області протягом дослідного періоду

поступово поступається своїми позиціями харчовій про�

мисловості, виробництву продукції нафтопереробки та

виробництву металевих виробів і з 21,9 відсоткових пун�

кта у 2009 році знижується до 8,3 відсоткових пункта у

2011 році.

На показники діяльності машинобудівних підпри�

ємств за результатами 2011 року суттєво вплинуло ско�

рочення внутрішнього попиту на продукцію, перш за все

автомобілебудування (зниження обсягів складання авто�

мобілів на ГРП ЗАТ ЗАЗ "Іллічівський завод автомобіль�

них агрегатів"), обмеження платоспроможного попиту на�

селення у поєднанні зі скороченням обсягів фінансуван�

ня майже з усіх джерел, зменшення зовнішнього попиту,

внаслідок чого обсяги виробництва в 2011 році порівня�

но з 2007 роком скоротилися на 2650,2 млн грн., або на

19,3% [3].

Поряд з цим, незважаючи на негативні наслідки кри�

зи, провідні підприємства галузі реалізовували програ�

ми з модернізації виробництва, введення нової продукції,

нових технологічних процесів:

— ВАТ "Одескабель" впроваджено лінію Davis�

Standart для виготовлення ізольованих силових кабелів

та лінію з виробництва нагрівальних кабелів;

— ВАТ "Телекарт�прилад" здійснено розробки ус�

таткування для будівництва локальних обчислювальних

мереж, системні рішення в області енергетики, комуні�

каційне і програмне забезпечення для енергопостачаль�

них компаній;

— ГРП Іллічівський ЗАА ЗАТ "ЗАЗ" відкрито нову

дільницю для діагностики автобусів та автомобілів,

дільницю вантажно�митногокомплексу, створено 23 ро�

бочих місця;

— ТОВ "Укратлантік" ведено в дію підприємство з

виробництва водонагрівачів, за 2009 рік виготовлено 137

тис. штук, створено 100 нових робочих місць.

У січні�листопаді 2010 року в порівнянні з відповід�

ним періодом минулого року значно уповільнились тем�

пи зниження обсягів виробництва на підприємствах ма�

шинобудування до 10,8%. У листопаді 2010 року до жов�

тня відновлено тенденції нарощування в галузі, обсяги

виробництва збільшились на 7,4% [3].

За січень�квітень 2011 року забезпечено позитивну

динаміку нарощування обсягів промислового виробниц�

тва на підприємствах машинобудування на 28,8% по�

рівняно з тим же періодом попереднього року. За січень�

березень 2011 року промисловими підприємствами реа�

лізовано продукції на суму 6146,0 млн грн., з них 13,3%

машинобудування [4].

Проте, вже починаючи з 2010 року, виробництво

вітчизняної машинобудівної продукції починає відроджу�

ватися, хоча ще досить повільними темпами. Так, період

з 2010—2011 років виступає періодом подолання дії кри�

зових явищ, що супроводжується поступовим нарощуван�

ням економічного потенціалу галузі, відновленням вироб�

ничих потужностей, а отже і зростанням обсягів реалізо�

ваної продукції.

Зростання внутрішнього попиту було обумовлене

підготовкою до Євро�2012, а також необхідністю онов�

лення вагонного парку українських залізниць ("Укрзалі�

зниця" та підприємства метрополітену проводили тенде�

ри із закупівлі рухомого складу), а міста, що приймати�

муть Євро�2012, закуповували автобуси. Різкі коливання

в показниках машинобудівного комплексу обумовлені,

головним чином, отриманням підприємствами нових кон�

трактів. У той же час в грудні 2010 року спостерігалося

скорочення випуску іншої машинобудівної продукції: ван�

тажівок (�23,7%), сільгосптехніки (виробництво тракторів

скоротилося на 3,2%), резервуарів і цистерн, а також ра�

діаторів центрального опалення, котлів, кранів і т.д. Та�

ким чином, галузі, основними споживачами продукції

яких є підприємства будівельного комплексу та сільсько�

го господарства, знаходяться в стадії стагнації [5].

На українському ринку машинобудування темпи зро�

стання більшою мірою залежать від попиту на ринках

Таблиця 1. Галузі, які формують структуру промислового
виробництва Одеської області

 * Розраховано автором за даними Держкомстату України.

 
 

     
 , % 

2009 . 2010 . 2011 . 
  17,4 26,3 25,7 

   25,2 28,9 26,3 
    13,9 11,0 14,5 

 21,9 9,4 8,3 
   5,3 5,5 7,2 
   2,8 1,6 1,4 
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СНД. По окремих позиціях гідне місце зай�

має продукція українського машинобудівно�

го комплексу (транспортні засоби, продукція

вагонобудування, обладнання для газонаф�

тової та хімічної промисловості, прокатне,

металургійне, ковальсько�пресове, гідротех�

нічного, гірничорудне, підйомно�транспорт�

не та спеціалізоване обладнання), потенціал

якого зосереджений на 365 підприємствах і

57 науково�дослідних організаці�

ях. Серед найбільших виробників

машинобудівної продукції — ЗАТ

НКМЗ, концерн "Азовмаш", ТПК

"Укрвуглемаш", Крюківський ва�

гонобудівний завод, Запоріжтран�

сформатор та ін. Найбільш стаб�

ільними й успішними на українсь�

кому ринку є такі машинобудівні

підприємства, як ВАТ "Сумське

машинобудівне науково�виробни�

че об'єднання ім. Фрунзе", ДП за�

вод "Електроважмаш", концерн

"Крюківський вагонобудівний за�

вод", Державне науково�виробни�

че підприємство "Об'єднання Ко�

мунар", Державне підприємство

"Харківський машинобудівний за�

вод "ФЕД", "ЗАТ "Новокрама�

торський машинобудівний завод"

та ін. [6; 7; 8].

Вирівнювання балансу обсягів

виробництва та реалізації продукції

машинобудівної галузі відбувається

за рахунок імпортних поставок ма�

шинобудівної продукції на терито�

рію України (табл. 2).

У 2011 році обсяг імпортованої

машинобудівної продукції становив

6,76 млрд дол. США, що на 21,58%

більше за обсяг імпорту 2007 року.

Зростанню обсягу імпорту про�

дукції галузі машинобудування в

докризовий період сприяло запро�

вадження програми банківського

кредитування. У результаті дії даної

програми у період з 2007—2009

роки відбулося зменшення кредит�

них ресурсів, що мало значний

вплив на формування імпорту заз�

наченої продукції.

За обсягами експортних поста�

вок Україна є експортоорієнтова�

ною країною, де на зовнішні ринки

реалізовується майже 50% вироб�

леної продукції промисловості. Але,

незважаючи на рівень досягнених

успіхів в виробництві енергетично�

го устаткування, важкого і транс�

портного машинобудування, авіа�

космічній галузі, стан промислово�

го комплексу в цілому не відповідає

критеріям розвитку сучасного

вітчизняного та світових ринків. У

першу чергу, це зумовлено спадом

активності інвестиційного напряму

галузі та відсутністю високотехно�

 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 
2011 .  

%  
2007 . 

 5,56 8,48 10,91 3,94 6,76 121,58 
 13,70 19,77 26,65 4,67 12,79 93,36 

Таблиця 2. Експорт�імпорт машинобудівної продукції в
Україні, млрд дол. США

* Розраховано автором за даними Держкомстату України.

Таблиця 3. Частка промислових
інноваційно�активних підприємств за типами

впроваджуваних інновацій (%)*

* Період обстеження обрано згідно з міжнародною методологією.

**Розраховано за даними Держкомстату України.
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логічних галузей в Україні, що

сприяє зростанню імпортних поста�

вок в країну та визначає її позиції

на експортній арені. Так, експорт

машинобудівної продукції машино�

будування в 2010 році склав 4,67

млрд дол. США, а внаслідок посту�

пового зростання інвестиційного

попиту на світовому ринку вже в

2011 році зріс до 12,8 млрд дол.

США.

 Серед номенкталутри імпорто�

ваної продукції переважають авто�

мобілі та побутова техніка. У струк�

турі експортної продукції вагома ча�

стка відведена механізмам та маши�

нам для різних галузей економіки,

механічному обладнанню, прила�

дам та транспортним засобам. Тра�

диційними ринками реалізації для

вітчизняних машинобудівних

підприємств залишаються країни,

що індустріально розвиваються

(Індія, Іран, Китай), та країни СНД,

де на Росію відведено 42% украї�

нського експорту. Також Україні ос�

таннім часом вдалося збільшити об�

сяги експортних поставок облад�

нання з електричним звуковим сиг�

налом, аксесуарів для апаратури

аудіо� та відеозапису, суден, човнів,

запчастин в європейські країни.

Окрім цього, Україна увійшла в п'я�

тірку найбільших країн�експортерів

продукції групи "Залізничні та трам�

вайні локомотиви, рухомий склад,

обладнання".

Попри все, в машинобудівній га�

лузі досі у широких масштабах ви�

користовуються затратні техно�

логії, що перешкоджає зменшенню

собівартості продукції та сприяє

зростанню її ресурсомісткості.

Тому вже сьогодні вагомої актуаль�

ності набуває необхідність впровад�

ження інновацій, потрібних для технічного та технологі�

чного переозброєння виробництва, що буде сприяти ви�

пуску нової модернізованої продукції та стане запору�

кою ефективного розвитку економічного потенціалу ма�

шинобудівних підприємств, а отже покращення стану заз�

наченої галузі.

Більш детальну картину інноваційно�активних під�

приємств машинобудування надасть аналіз їх розвитку

за типами впроваджуваних інновацій (табл. 3).

Так, найбільш інноваційно�активними підприємства�

ми машинобудування в період з 2007—2009 та за 2000—

2011 роки виступають підприємства з виробництва елек�

тричного, електронного та оптичного устаткування, а та�

кож підприємства з виробництва транспортних засобів

та устаткування, де найбільше інновацій було запровад�

жено у виробництво продукції та в інноваційні процеси.

Дослідження показників, що характеризують фінан�

сові результати діяльності машинобудівних підприємств,

надасть можливість зробити висновки, щодо ефектив�

ності діяльності зазначених підприємств у цілому (табл.

4).

Аналіз фінансових результатів діяльності підпри�

ємств промислового комплексу України свідчить про

те, що в 2011 році прибуток галузі до оподаткування

становив 63260,9 млн грн, у тому числі машинобуду�

вання — 14396,4 млрд грн. Проте частка збиткових

промислових підприємств у загальній їх кількості

склала 37,9%, а машинобудівних — 32,8%. В Одесь�

кій області стан розвитку промисловості має дещо

інший характер. Так, промисловий комплекс області

в 2011 році представлений збитковими фінансовими

результатами, де розмір збитку склав �854871,1 млн

грн., причому частка збиткових підприємств станови�

ла 39,2%. Фінансовий результат машинобудівного

підкомплексу свідчить про успішність його функціо�

нування, підтвердженням чого виступає отриманий

прибуток до оподаткування у розмірі 11424,9 млн грн.

Незважаючи на фінансову успішність машинобудівної

галузі області, частка збиткових підприємств у за�

гальній їх кількості є досить високою і становить

31,9%. Головними факторами, що зумовили збит�

ковість зазначених підприємств, виступають пригнічю�

Таблиця 5. SWOT�аналіз економічного потенціалу
машинобудівних підприємств

*Допрацьовано на основі джерел [9].
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ючі наслідки світової фінансової кризи, які негатив�

но позначилися на розвитку всього національного

господарства країни.

Після фінансової кризи галузі машинобудування ха�

рактеризуються різним потенціалом розвитку. Так,

збільшення обсягів виробництва та конкурентні перева�

ги галузі автомобілебудування залежать від рівня понов�

лення кредитоспроможності з боку банків, у результаті

чого формується переважна частина попиту. Виробницт�

во машин і устаткування потребує масштабної модерні�

зації технічної бази. Перспективним є випуск електрич�

ного устаткування, оскільки попит на цю продукцію, не�

зважаючи на зовнішні впливи, зберіг свою тенденцію до

зростання.

Проведений аналіз розвитку економічного потен�

ціалу машинобудівних підприємств дає можливість

виокремити основні проблеми та загрози розвитку

галузі, виявити сильні сторони та можливості (табл.

5).

Таким чином, за результатами наведеного SWOT�

аналізу можна зазначити, що сучасному  розвитку ма�

шинобудівних підприємств притаманний ряд недоліків

та загроз, що перешкоджають нарощенню економіч�

ного потенціалу галузі. Проте поряд з цим встановле�

но, що досліджувана галузь має ряд сильних сторін і

можливостей, врахування яких  за умови обмеження

впливу слабких сторін і загроз дає підстави для конк�

ретних стратегій розвитку машинобудівних підпри�

ємств.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

По�перше, проведений аналіз економічного потенці�

алу машинобудівних підприємств дозволяє виділити ос�

новні проблеми його розвитку, а саме нестача інженер�

но�технічних спеціалістів та загострення проблем соціаль�

ного характеру; висока залежність галузі від розвитку

міжнародної торгівлі: відсутність дієвих гарантій та інве�

стиційно привабливого законодавства для інвесторів; не�

відповідність структури машинобудівного виробництва

структурі виробничих потужностей; відсутність міжгалу�

зевої збалансованості виробництва на основі закінчено�

го технологічного циклу; низький рівень інноваційної ак�

тивності на більшості машинобудівних підприємств; не�

достатня завантаженість виробничих потужностей маши�

нобудівних підприємств; високий рівень морального та

фізичного зносу основних фондів та значне відставання

їх стану від технологічних критеріїв індустріально роз�

винених країн; низька ефективність фінансової діяль�

ності.

По�друге, економічний розвиток машинобудівних

підприємств здійснюється за відсутністю належної ста�

білізаційної політики та чітко визначеної стратегії роз�

витку, тому виникає нагальна потреба в розробці за�

ходів, що сприятимуть нарощенню економічного потен�

ціалу та зміцненню економічної безпеки машинобуді�

вних підприємств, основною метою яких буде: розши�

рення виробництва та оновлення машинобудівної про�

дукції на основі впровадження у виробництво інтенсив�

них технологій; зміцнення матеріально�технічної бази

підприємств; вдосконалення програми державної

підтримки галузі; активізація інвестиційної привабли�

вості галузі для залучення вітчизняних та іноземних

інвесторів; посилення контролю за цінами на енерго�

носії та інші матеріально�технічні ресурси, а також

розв'язання проблеми диспаритету цін, без чого не�

можливий нормальний розвиток галузі; посилення

інтеграційних процесів із залученням підприємств по

виробництву комплектуючих запчастин та промислово�

фінансових груп для виробництва конкурентоспромож�

ної продукції; оптимізація галузевої структури; активі�

зація інноваційної діяльності підприємств; нарощення

технологічного та науково�технічного потенціалу га�

лузі; відновлення функціонування збанкрутілих та не�

працюючих виробництв; розробка перспективних про�

грам діяльності машинобудівного комплексу з викори�

станням наукового потенціалу, створенням сучасної

інноваційної інфраструктури з виробництва дослідних

зразків, зокрема, пристроїв зв'язку та телекомуніка�

ційних технологій.

По�третє, основою підвищення конкурентоспромож�

ності машинобудівної продукції виступають інновації, що

створюють конкурентні переваги на внутрішньому та зов�

нішньому ринках. Проте інноваційна стратегія розвитку

завжди є ризикованою та непередбачуваною. Тому

зміцнення економічної безпеки підприємств набуває

особливої актуальності та значущості в контексті фор�

мування, нарощення та реалізації інноваційного потенц�

іалу галузі.
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