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ECONOMY
У статті здійснено дослідження сучасного стану машинобудівної галузі України.
Установлено її провідну роль у формуванні виробничого потенціалу інших секторів
економіки та забезпечення науково-технічного прогресу країни. Проаналізовано
галузеву структуру економіки, динаміку обсягів виробництва машинобудівної галузі за
ряд років у її зіставленні з промисловий комплексом у цілому. На основі даних про
динаміку індексів конкурентоспроможності машинобудування України на зовнішньому
ринку зроблено висновки про відсутність її конкурентних переваг. Окреслено основні
фактори, що стримують розвиток та модернізацію досліджуваної галузі, визначено
основні проблеми її функціонування. Приведено орієнтовний перелік можливих
напрямків стабілізації негативної ситуації, яка склалася у машинобудівній галузі.
Встановлено, що адекватний комплекс заходів повинен бути проведений не лише на
макрорівні, але й на рівні підприємств.
The article investigates the current state and tendencies of development of the machinebuilding industry of Ukraine in the conditions of unbalanced, raw material oriented economy.
Its leading role in shaping the production potential of other sectors of the economy and
ensuring the scientific and technological progress of the country has been established. The

sectoral structure of the economy and the dynamics of production volumes of the machinebuilding industry over a number of years in its comparison with the industrial complex as a
whole are analyzed. It has been determined that it is more sensitive to the effects of
destabilizing environmental factors, as evidenced by the negative trends in the number of
enterprises in the studied economic sector, and a significant proportion of unprofitable
economic entities. On the basis of data on the dynamics of the indices of competitiveness of
machine-building of Ukraine in the foreign market, it is concluded that there is no competitive
advantage. The main factors limiting the development and modernization of the studied
industry are outlined, the main problems of its operation are identified: outdated equipment,
poor quality and competitiveness of products, lack of financial resources and investments,
crisis situation of the domestic economy. The approximate list of possible directions of
stabilization of a negative situation which has developed in the machine-building industry, the
main of which are the following: the modernization of equipment and standardization of
production, activation of innovative activity, increase of knowledge intensity and reduction of
consumption of production capacity, development of effective state programs for restoration
of competitiveness industry. It is established that an adequate set of measures should be
carried out not only at the macro level, but also at the enterprise level, and include the
development and implementation of effective development strategies that would take into
account the state of production potential of enterprises, help to minimize environmental
threats and realize its capabilities.
Ключові слова: машинобудівний комплекс України;
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Постановка проблеми. Економіка України знаходиться у кризовому стані та потребує
реформування і переоснащення всіх галузей промисловості. Ключову роль у цьому процесі повинен
відігравати машинобудівний комплекс, який є вінцем технічного прогресу у більшості розвинених країн
світу. Однак, в Україні дана галузь не є достатньо розвиненою і не використовує на повну свій потенціал.
За таких умов важливим є з’ясування тенденцій її функціонування та виокремлення
стримувальних та дестабілізуючих факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню стану машинобудівного комплексу
України та визначенню тенденцій його розвитку присвятили свої праці такі вітчизняних науковців, як С.
В. Салоїд, Р. М. Стрільчук, С. Т. Зарічна, Н. М. Покровська, Н. Г. Пігуль, Ю. В. Короткий, О. В. Люльов
Однак, враховуючи складність та мінливість ситуації в країні, слід зазначити, що деякі аспекти
сучасного стану машинобудування України залишаються недостатньо дослідженими.
Мета статті. Метою даної роботи є дослідження стану машинобудівного комплексу України,
з’ясування тенденцій його розвитку.
Основні результати дослідження.
Машинобудування є комплексною галуззю переробної промисловості України, яка
спеціалізується на проектуванні, виробництві та експлуатації машин та інструментів, включає 27 видів
економічної діяльності і, згідно з КВЕД 2010, охоплює такі секції [1]: виробництво комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво машин і
устаткування, не віднесених до інших угруповань; виробництво автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транспортних засобів. Підприємства даного сектору економіки розташовані в
більшості областей нашої країни.
Розвиток машинобудівного комплексу повинен бути одним із пріоритетних напрямків діяльності
держави, оскільки його продукція відіграє ключову роль у формуванні виробничого потенціалу інших
галузей, сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу та зростанню матеріального
забезпечення населення. До того ж, наразі в Україні є нагальна потреба у оновленні та модернізації
більшості секторів економіки, і було б чудово, якби саме вітчизняний машинобудівний комплекс
забезпечив ці процеси матеріальною базою. Так, у 2018 р. ступінь зносу основних засобів у переробній

промисловості складає 64,3%, виробництві напоїв – 63,4 %, виробництві одягу – 57,2%, виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції – 51,8%, металургійному виробництві – 70,1%, виготовленні
виробів із деревини – 89,7%, постачанні енергії, газу та пари – 73,7%, заборі, очищенні та постачанні
води – 85,3%, телекомунікаціях – 58,3%, наукових дослідженнях та розробках – 56,4%, машинобудуванні
– 67%, в цілому по промисловості – 66,4%, загалом по видах економічної діяльності України – 60,6%.
Аналіз динаміки останнього індикатора показав, що він тяжіє до збільшення і досяг свого максимального
значення у 2014 р. – 83,5%. Хоча у 2015 р. рівень зносу основних засобів в Україні різко зменшився до 60
%, це спричинено не значним притоком інвестицій, а відчуженням в України територій та
інфраструктури, що на них знаходилася [2, c. 184].
Однак, аналіз стану машинобудівної галузі України свідчить про тривожні тенденції її розвитку.
За останнє десятиріччя відчутно скоротилися частка великих та середніх машинобудівних підприємств, а
малих навпаки – збільшилася (табл. 1). Такі структурні зміни призводять до значної втрати валового
внутрішнього продукту. Як зазначає дослідник Люльов О. В. [3, с. 46] «це пояснюється, в першу чергу,
структурними перетвореннями в національній економіці, коли капітал з неефективних сегментів ринку
переходить у високоефективні, в результаті чого відбувається ліквідація частини машинобудівних
підприємств».

Роки

Таблиця 1.
Кількість машинобудівних підприємств з їх розподілом на великі, середні та малі
У тому числі
Кількість
великі
середні
малі
підприємств,
у % до
у % до
у % до
одиниць
одиниць
загальної
одиниць
загальної
одиниць
загальної
кількості
кількості
кількості

2010

4736

52

1,1

921

19,4

3763

79,5

2011

4791

61

1,3

916

19,1

3814

79,6

2012

4546

54

1,2

937

20,6

3555

78,2

2013

5103

46

0,9

904

17,7

4153

81,4

2014

4460

33

0,8

786

17,6

3641

81,6

2015

4483

23

0,5

721

16,1

3739

83,4

2016

4209

19

0,4

718

17,1

3472

82,5

2017

4481

17

0,4

737

16,4

3727

83,2

2018

4703

25

0,5

737

15,7

3941

83,8

Джерело: сформовано автором на основі [4]
Машинобудівна галузь за обсягом реалізованої продукції значно поступається таким галузям:
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря; добувна промисловість і розроблення кар’єрів (рис. 1). Частка її продукції у
загальному обсязі є невтішно низькою враховуючи, що у економічно розвинених країнах світу цей
показник коливається у межах 30-50%.

.
Рис. 1. Частка реалізованої продукції за основними галузями промисловості
України за січень-серпень 2019 року
Джерело: сформовано автором на основі [4]
За січень-серпень 2019 року було реалізовано 120280,4 млн грн продукції машинобудівної галузі
(проти 140539,3 млн грн за 2012 р.), що складає 7% (10,3% за 2012 р.) у підсумку до промисловості
загалом. З цього обсягу 44,1% – реалізовано за межі країни. Цікавою є структура експорту: із усіх
виготовлених електродвигунів, генераторів і трансформаторів було експортовано 46,7%; побутових
приладів – 67,3%; машин і устаткування загального призначення – 57,4%; автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів – 66,3%; вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів – 92,9% [4].
На жаль, ці дані є свідченням не стільки високої конкурентоспроможності галузі, скільки низького
платоспроможного попиту усередині країни та нерозвинененості ринків збуту. Підтвердженням цього є
значення індексів конкурентоспроможності продукції машинобудівного комплексу України, приведені в
таб. 1.
Значення індексу RXA коливається в межах від 0 до 1, що означає відсутність експортної
конкурентоспроможності машинобудівної галузі України в цілому.
Таблиця 1.
Динаміка індексів конкурентоспроможності машинобудування України на зовнішньому ринку
Темп
Темп
Рік
приросту
приросту
Індекс конкурентоіндексу
індексу
спроможності
2017 р. до
2017 р. до
1995
2000
2005
2010
2016
2017
1995 р.
2010 р.
Індекс відносної
експортної
0,374
0,301
0,349
0,513
0,592
0,503
0,129
-0,011
конкурентоспроможності RXA
Індекс відносної
залежності від
імпорту RMP
Індекс відносних
торговельних
переваг RTA

0,461

0,434

0,706

0,568

0,771

0,721

0,260

0,154

-0,088

-0,134

-0,357

-0,054

-0,179

-0,219

-0,131

-0,164

Джерело: [5, с. 73]
Це також підтверджується від’ємним значенням індексу RTA і свідчить про відносні
конкурентні невигоди. Хоча показник RMP за досліджуваний період був меншим за 1, що
інтерпретується як низька імпортозалежність, слід враховувати, що цей індекс часто є ілюзорним і його
значення може бути істотно викривлене в результаті протекціоністської діяльності уряду або ж низькому
рівні імпортного мита.

В розрізі товарних груп, згідно з даними UNCTAD, Українське машинобудування є
конкурентоспроможним лише за виробництвом енергогенерувальних машин та обладнання та «іншого
транспортного
обладнання».
Свідченням
цього
є
показники
відносної
експортної
конкурентоспроможності (1,246 та 2,430 відповідно), відносних порівняльних переваг (0,521 та 7,998
відповідно), відносних торговельних переваг (0,405 та 2,072 відповідно) у 2017р. Приведені товарні
групи характеризуються позитивною динамікою індексів. Натомість по усіх інших групах та по
машинобудуванню
в
цілому
спостерігається
стійка
негативна
тенденція
зниження
конкурентоспроможності [5, с. 73].
У машинобудуванні спостерігається від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі. Частка імпорту
продукції машинобудування у загальному обсязі імпорту продукції України у 2017 р. становила 16,9 %,
експорту – 10,1%. Найбільшою різниця була у 2006 р. – 15,9%. Надалі співвідношення зменшувалося.
Проте, це не сприяло заміщенню імпортної машинобудівної продукції вітчизняною, оскільки загальні
обсяги її виробництва в Україні також суттєво скоротилися [6, с. 92].
На рис. 2 приведено динаміку індексів промислової продукції машинобудування та
промисловості загалом. Як бачимо, до 2017 р. досліджувана галузь розвивалася швидшими темпами аніж
промисловий комплекс у цілому, однак характер розвитку у них подібний. Протягом 2008-2009 рр.
спостерігався сильний спад виробництва спричинений світовою фінансовою кризою. Хоча у 2010 р.
відбулося значне пожвавлення виробничої діяльності машинобудівної галузі вона виявилася більш
чутливою до негативного впливу зовнішнього середовища і надалі втратила свій темп розвитку почавши
відставати від промисловості загалом. У 2018 р. їх індекси обсягів виробництва продукції зрівнялися.

Рис. 2. Індекси промислової продукції (% до попереднього року)
Джерело: розроблено автором на основі [4]
Про складність становища машинобудівних підприємств свідчить також статистика фінансових
результатів їхньої діяльності [4]. Так, у 2010 р. частка підприємств, що отримали збиток складала 41,8%.
Хоча у 2014 р. вона скоротилася до 36,3%, фінансовим результатом усього машинобудівного комплексу
став чистий збиток у розмірі 22380194,2 тис. грн. Наступні два роки також були збитковими.
За січень-червень 2019 р. збитковою була діяльність 26,7% машинобудівних підприємств.
Загальним фінансовим результатом галузі став чистий прибуток у розмірі 4397,1 млн грн. Рівень
рентабельності усієї діяльності підприємств машинобудування є недостатнім для забезпечення їх
інноваційного розвитку, та складає 5,5% [4].
Для постійної модернізації виробничих фондів потрібен притік інвестицій. Незважаючи на те,
що в Україні майже третя частина іноземних інвестицій спрямована у промисловість, фінансуються
переважно низькотехнологічні та сировинні виробництва (металургія, загальна хімія, харчова
промисловість). Вітчизняне машинобудування стає все менш привабливим для закордонних інвесторів.
Про це свідчить скорочення частки накопичених прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі
інвестицій [7, с. 94].
До основних факторів, що стримують розвиток машинобудівної галузі та призводять до
негативних результатів її функціонування слід віднести:

‒ застаріле матеріально-технічне забезпечення, високий рівень зносу основних засобів, значна
витратомісткість продукції;
‒ брак власних фінансових ресурсів для забезпечення розвитку виробництва та впровадження
інновацій, нестійкий фінансовий стан машинобудівних підприємств;
‒ брак інвестицій;
‒ висока імпортозалежність національного ринку продукції машинобудування, низький рівень
платоспроможного попиту всередині країни;
‒ низька конкурентоспроможність продукції;
‒ нестабільна фінансово-економічна та політична ситуація в країні, інфляційні процеси,
підвищення цін на ресурси;
‒ низький рівень інноваційної активності машинобудівних підприємств;
‒ відсутність реальної державної підтримки та ефективних програм розвитку галузі, що
передбачають чітко визначені джерела фінансування.
‒ нерозвиненість інфраструктури та ринків збуту, недосконалість нормативно-правової бази
стимулювання та регулювання виробництва високотехнологічної продукції;
‒ значна втрата виробничих потужностей внаслідок проведення АТО, проблеми з російським
ринком збуту.
Економіка України знаходиться у кризовому стані та є незбалансованою. Це проявляється у [8, с.
78–79]:
‒ однобічності розвитку промислового виробництва з перехилом на сировинні галузі, а саме на
металургію, нафтохімію та послуги з транспортування нафти і газу;
‒ експортній спрямованості переважно на ринок Росії;
‒ нерозвиненості внутрішнього ринку;
‒ малій питомій вазі вітчизняного машинобудування в загальному обсязі промислового
виробництва і, як наслідок, неадекватне зростання імпорту з величезними кредитними запозиченнями за
кордоном.
За таких умов, враховуючи бюрократизацію, корупцію та політичну залежність законодавчої
системи, стійкий розвиток підприємств машинобудування просто неможливий без впровадження
комплексу антикризових заходів та наполегливої державної політики структурних перетворень.
Для вирішення ряду нагальних проблем, що склалися у машинобудівній галузі, потрібно
провести цілий комплекс заходів, з-поміж яких, як першочергові, можна виділити [9, с. 119], [10, с. 448]:
‒ визнання на державному рівні пріоритетності розвитку машинобудівного комплексу;
‒ розробка ефективних програм та стратегій розвитку галузі із чітким визначенням джерел
фінансування;
‒ переоснащення та модернізація галузі із застосуванням передових технологій та обладнання,
для забезпечення можливості виготовлення якісної високотехнологічної та наукомісткої продукції;
‒ стимулювання інноваційного розвитку підприємств та розробки новітніх технологій;
‒ забезпечення диверсифікації та інтенсифікації виробництва;
‒ створення спільних підприємств, інноваційно-виробничих кластерів та інтелектуальноінноваційних центрів з метою відновлення взаємозв’язку між науково-дослідними установами та
конструкторськими підрозділами суб’єктів машинобудування, включення машинобудівного комплексу
України в глобальні технологічні ланцюги доданої вартості;
‒ активізація зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, збільшення
частки готової продукції (а не лише деталей та комплектуючих) у загальному обсязі експорту;
‒ збільшення кількості державного замовлення машинобудівної продукції з метою підтримки
підприємств галузі, використання ефективних важелів впливу на функціонування й управління
машинобудівним комплексом;
‒ впровадження пільгового кредитування за зниженими відсотковими ставками за кредитами,
що отримані з метою технічного переоснащення підприємств.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, машинобудівний комплекс є
складною багатокмпонентною галуззю промисловості України, від стану якої залежить забезпечення
інших галузей основними засобами, темпи науково-технічного, економічного та соціального прогресу
країни. Однак, наразі вона демонструє негативні тенденції розвитку, що спричинено світовою фінансовоекономічною кризою, сировинною орієнтацією та розбалансованістю національної економіки,
відсутністю реальної державної підтримки. Підприємства функціонують за умов браку фінансових
коштів та скорочення інвестицій, що майже унеможливлює оновлення матеріально-технічної бази
виробництва та стримує інноваційний розвиток. Як результат, ми спостерігаємо низьку
конкурентоспроможність продукції машинобудівної галузі у цілому.
Тому, надзвичайно важливими є розробка та впровадження комплексу заходів щодо підвищення
прибутковості машинобудівної галузі, модернізації виробництва та формування конкурентних переваг.

Потрібно акцентувати увагу на підвищенні якості готової продукції, її сертифікації та відповідності
міжнародним стандартам. Однак, реальні зміни можуть відбутися лише за об’єднання зусиль на мікро- та
макрорівнях. Для забезпечення життєздатності та стійкості суб’єктів господарювання їх керівникам слід
розробляти адекватні стратегії розвитку, які б відповідали складності та мінливості зовнішнього
середовища і враховували стан внутрішнього потенціалу підприємства.
У подальших дослідженнях варто приділити увагу соціальним аспектам функціонування та
розвитку машинобудівного комплексу. Це спричинено орієнтацією України на стратегію стійкого
розвитку, яка передбачає синергізм економічного, соціального та екологічного аспектів. У
високорозвинених країнах людський капітал вважається ключовим елементом потенціалу виробничої
системи. До того ж, орієнтація на розвиток наукомістких виробництв іще більше підвищує його
вагомість.
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