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ЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ 

РОЗВИТКУ 
 

У статті проаналізовано роботу українських підприємств, задіяних в електронній промисловості України: Infomir 

та EKTA (компаній-гігантів, які є одними з найкращих на світовому ринку). Infomir (спеціалізується на електроніці, 

починаючи від систем обліку ресурсів, закінчуючи світлодіодним освітленням) та EKTA (виробник відео екранного 

обладнання). Аналіз основано на показниках ефективності господарської та фінансової діяльності даних 

підприємств. Запропоновано ідеї для активного включення України в міжнародний електронний бізнес: активне 

впровадження базового устаткування, комп'ютерів та телекомунікацій; стимулювання швидкого розвитку 

інфраструктури мережі; навчання професійним і загальним навичкам роботи в Інтернеті; підвищення купівельної 

спроможності шляхом досягнення стабільного економічного росту. 
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Електронна промисловість України 

представлена підприємствами і організаціями, 

зайнятими розробкою і виробництвом 

електронних приладів та компонентів для них. 

В наш час серед високотехнологічних галузей 

найбільш перспективними в Україні є 

авіакосмічний, ракетно-космічний та оборонно-

промисловий комплекси, де рівень оснащеності 

електронікою досягає 70%. Їх перспектива 

визначається перш за все тим, що вони є 

конкурентоспроможними на світовому ринку. 

Перспектива розвитку аналізованих галузей 

є одним із стимулюючих факторів розвитку 

електроніки в Україні. Тісні взаємозв'язки між 

великими і дрібними, що спеціалізуються на 

розробці електронних продуктів, підприємствами 

розвивають виробничу кооперацію, активізують 

роботу на внутрішніх ринках. Це є важливою 

ланкою у розвитку країни в цілому. Тому 

нашою метою було дослідження перспектив 

розвитку електронної промисловості на 

території України. 

Не всі українські підприємства виходять на 

світовий рівень, а ті що вийшли, користуються 

великим попитом у всьому світі. За даними 2016 

року, 25,97% всієї промислової продукції, 

виробленої в Україні, реалізується за кордоном [1]. 

Доказом того, що електронна промисловість в 

Україні має позитивні тенденції розвитку 

виробничого потенціалу і є інвестиційно 

привабливою галуззю служать розрахунки 

узагальненого показника ефективності 

господарської діяльності і ефективності фінансової 

діяльності підприємств електронної 

промисловості. У табл. 1 вказані підприємства, які 

склали інформаційну базу для розрахунку 

зазначених узагальнених показників, за даними [2]. 

Українські компанії, такі як Infomir та ЕКТА 

зробили великий внесок у розвиток 

електроніки в Україні: 

1. Infomir. Виробник широкого спектру 

електроніки, починаючи від систем обліку 

ресурсів, закінчуючи світлодіодним освітленням. 

Infomir користується як майданчиками 

контрактних виробників, так і володіє двома 

власними виробничими потужностями в Одесі. 

Продукція компанії імпортується 100 країнами 

світу, її представництва функціонують в США, 

Німеччині, ОАЕ, Естонії та Росії. 

До складу підприємства входять: 

 два спеціалізовані конструкторські бюро; 

 лабораторія широкосмугових мереж; 

 служба технічної та сервісної підтримки; 

 консультаційний центр із впровадження та 

надання мультимедійних послуг VоD/IPTV [4]. 

ЕКТА. Виробник світлодіодної техніки, а 

саме відеоекранного обладнання. Компанія 

надає комплексні світлодіодні рішення для 

реклами, шоу-бізнесу, інсталяцій, оформлення 

торгових площ. Серед досягнень компанії 

варто відзначити технічний супровід 

Чемпіонату Європи з футболу 2012. 

Інноваційне виробництво компанія здійснює на 

своєму заводі в Житомирі. 
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  №, п/п Підприємства Підгалузь 

1 ПАТ "Квазар" Промисловість електронних компонентів 

2 ПАТ "Інгул" Промисловість електронних компонентів 

3 ОАО "Тира" Промисловість електронних компонентів 

4 ОАО "Укрп'єзо" Промисловість електронних компонентів 

5 ПАТ "Гравитон" Промисловість електронних компонентів 

6 ОАО "Компанія Дніпро" Промисловість електронних компонентів 

7 Київський завод реле та автоматики, ОАО 
Промисловість засобів обчислювальної 

техніки 

8 ПАТ "Сатурн" Промисловість засобів зв'язку 

9 Дніпровський машинобудівний завод, ПАТ Промисловість засобів зв'язку 

10 "Точприбор", Мукачівський завод, ОАО Промисловість засобів зв'язку 

11 ОАО "ЧеЗаРа" Радіопромисловість 

12 Рівненський радіотехнічний завод, ПАТ Радіопромисловість 

13 Тернопільський радіозавод "Оріон", ПАТ Радіопромисловість 

14 ПАТ "Конектор" Авіапромисловість 

15 ГАХК "Артем" Авіапромисловість 

16 "Електроприбор", НТК ПАТ Авіапромисловість 

17 ОАО "Мотор Січ" Авіакосмічна промисловість 

18 ПАТ "Харитон" Авіакосмічна промисловість 

19 Черкаський приборобудівний завод, ОАО Обробно-промисловий комплекс 

20 "Топаз", ПАТ Обробно-промисловий комплекс 

21 
Науково-виробниче об'єднання "Київський 

завод автоматики Г. А. Петровського", ПАТ 
Обробно-промисловий комплекс 

Таблиця №1 Підприємства, які складають інформаційну базу для розрахунку 

прогнозних показників розвитку електронної промисловості України 

 

Україна має ємний ринок споживчої елек-

троніки. Українська дослідницька компанія 

GFK Ukraine, яка вивчає ринки в Україні, Мол-

дові та Білорусі і входить до міжнародної дос-

лідницької мережі GFK Group – четвертої за 

розмірами дослідницької групи в світі, яка по-

казала, що ринок споживчої електроніки в 

Україні в січні-березні 2011 р. виріс на 32% в 

порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. і 

склав 9,44 млрд. грн. За оцінками експертів, 

ринок електронної комерції зростає: за рік това-

рообіг фізичних товарів і послуг в e-commerce 

виріс на 30% і зараз становить, принаймні, 50 

млрд грн. У 2018 році темпи зростання 

збережуться і товарообіг фізичних товарів і 

послуг в e-commerce складе 65 млрд грн [5]. 

В Україні створена національна мережа 

регіональних центрів інноваційного розвитку. З 

огляду на функції регіональних інноваційних 

центрів, пропонується створити при них 

учбово-наукові центри підвищення кваліфікації 

інженерних кадрів для електронної промисловості. 

Таким чином, можливість інтеграції підпри-

ємств електронної промисловості в світовий 

економічний простір, наявність позитивних 

тенденцій розвитку виробничого потенціалу, 

наявність великого ємного внутрішнього рин-

ку, матеріалів і технологій для виготовлення 

електронної техніки, наукова і освітня база 

дозволяють стверджувати, що в Україні є пер-

спектива розвитку електронної промисловості. 

Електронна промисловість в Україні не є в 

такому упадку, який їй приписують: за рахунок 

компаній-гігантів, які почали діяльність в на-

шій країні і розповсюдили далеко за її кордона-

ми є надія на те, що Україна через декілька ро-

ків впевнено може зайняти перше місце на сві-

товому ринку з виготовлення надійної та якіс-

ної електроніки. 

Отже, для активного включення України в 

міжнародний електронний бізнес необхідно: 

 активне впровадження базового 

устаткування, комп'ютерів та телекомунікацій, 

у тому числі й у сільській місцевості, що 

забезпечить розширення комп'ютерної 

грамотності населення і належний рівень 

розвитку інфраструктури; 

 стимулювання швидкого розвитку 

інфраструктури мережі: розвиток Інтернет-

магазинів, мережних бізнес-структур, 
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операторів мережі та створення декілька 

великих вітчизняних Інтернет-порталів; 

 навчання професійним і загальним 

навичкам роботи в Інтернеті на всіх рівнях 

освітньої системи, включаючи держслужбовців; 

 розвиток внутрішнього споживчого 

ринку, підвищення купівельної спроможності 

шляхом досягнення стабільного економічного 

росту
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Кулик Д.В.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

В статье проанализирована работа украинских предприятий, задействованных в электронной промышленности 

Украины: Infomir и EKTA (компаний-гигантов, которые являются одними из лучших на мировом рынке). Infomir 

(специализируется на электронике, начиная от систем учета ресурсов, заканчивая светодиодным освещением) и 

EKTA (производитель видео экранного оборудования).  Анализ основан на показателях эффективности 

хозяйственной и финансовой деятельности данных предприятий. Предложено идеи для активного включения 

Украины в международный электронный бизнес: активное внедрение базового оборудования, компьютеров и 

телекоммуникаций; стимулирование быстрого развития инфраструктуры сети; обучение профессиональным и 

общим навыкам работы в Интернете; повышение покупательной способности путем достижения стабильного 

экономического роста. 

Ключевые слова: электронная промышленность, показатель эффективности хозяйственной деятельности, 

показатель эффективности финансовой деятельности предприятий, электроника, интеграция предприятий. 

 

Kulyk D.  

ELECTRONIC INDUSTRY OF UKRAINE AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

The article analyzes the work of Ukrainian enterprises involved in the electronic industry of Ukraine: Infomir and EKTA (giant 

companies, which are among the best in the world market). Infomir (specializes in electronics, ranging from resource 

management systems to LED lighting) and EKTA (video equipment manufacturer). The analysis is based on the performance 

indicators of the economic and financial activities of these enterprises. Ideas for the active inclusion of Ukraine in the 

international e-business are proposed: active introduction of basic equipment, computers and telecommunications; stimulating 

the rapid development of the network infrastructure; training for professional and general work skills on the Internet; increasing 

purchasing power by achieving sustainable economic growth. 

Key words: electronic industry, an indicator of the efficiency of economic activity, an indicator of the financial performance of 

enterprises, electronics, enterprise integration. 

 

Науковий керівник: Чернікова Олена Миколаївна, канд. фіз.-мат. наук, старший викладач кафедри 

фізики Криворізького національного університету. 

 

 


