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Проаналізовано динаміку індексів виробництва промислової продукції в цілому та продукції машинобудування зокрема. Розглянуто 

основні фінансові показники діяльності промислових і машинобудівних підприємств. Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники  

сповільнення зростання та відставання машинобудівного сектору. Визначено основні напрями активізації діяльності 
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Постановка проблеми. Реалії сьогодення свід-

чать, що економіка України і особливо підприємства 

стратегічної машинобудівної галузі, на сучасному 

етапі перебувають на одному із найбільш важких пе-

ріодів свого розвитку. Різке погіршення економічної 

динаміки, яке у 2013  - 2015 роках  багато у чому було 

зумовлене стресовими трансформаціями соціально-

економічного та політичного середовища, знищен-

ням промислового та інфраструктурного потенціалу 

Донбасу внаслідок збройного конфлікту на сході 

України,  зумовлює потребу у пошуку нових шляхів 

та чинників економічного зростання [1]. За цих 

безпрецедентно складних обставин в економіці 

України має бути знайдений потенціал для 

забезпечення позитивної динаміки економічного 

розвитку. Не викликає сумнівів, що саме стійкий 

розвиток машинобудівної промисловості здатний 

закласти основу для технологічної модернізації 

країни, запровадження випуску високотехнологічної 

наукоємної продукції та стати імпульсом для 

відновлення потужностей вітчизняних виробництв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

стану, тенденцій проблем та чинників розвитку 

машинобудівного комплексу висвітлений  в  дослід-

женнях  таких  українських науковців-економістів  як 

О. Амоша, С. Войтко, Н. Мяло,  Ю. Барташевська, Н. 

Ткачова, Н. Тарасова, Ю. Великий, В. Дикань, М. Чай-

ковська, О. Бузинник, А. Череп,   О. Сінєкаєва та ін. 

Проте багато питань є досі не вирішеними, що 

потребує постійного моніторингу  та аналізу  стану  

розвитку машинобудівної галузі з метою пошуку 

нових шляхів подолання її проблем для забезпечення 

подальшої стабільності її функціонування. 

Мета статті полягає у проведенні аналізу 

сучасного стану машинобудівної галузі, визначенні 

дестабілізуючих чинників її розвитку та напрямів  

подолання кризи в  машинобудуванні. 

Основні результати дослідження. Однією з пе-

редумов успішного виведення вітчизняної економіки 

на траєкторію сталого розвитку є випереджальний 

розвиток машинобудівного комплексу як основи ви-

сокотехнологічного оновлення інших галузей вироб-

ництва. Від того, наскільки розвинутий машинобу-

дівний комплекс в країні, залежить її промисловий 

потенціал взагалі та рівень соціального розвитку, 

зокрема.  

Так,  машинобудування України, як потужний 

сектор промисловості, у 2010 році об'єднувало 4736 

підприємств, з яких 52 – великих, 921 – середніх і 

3763 – малих з виробництва різноманітних машин та 

устаткування, приладів і апаратури [1]. У 2016 році 

загальна кількість машинобудівних підприємств 

порівняно з 2010 роком зменшилась на 11 % і стано-

вить 4219, у тому числі  19 – великі (скорочення на 

64 %), 718 – середні (скорочення на  22 %) та 3482 – 

малі підприємства (скорочення на 8 %).  За період 

2010 – 2016 роки найбільш значимим є зменшення кі-

лькості великих суб’єктів господарювання машино-

будівної галузі, що, безумовно, позначається на 

обсягах виробленої продукції.  

Поряд з цим на сьогоднішній день частина під-

приємств стали збитковими через низку причин, а са-

ме - низький рівень конкурентоспроможності про-

дукції, застарілу матеріально-технічну базу, недос-

коналу систему управління виробничою діяльністю 

[3].  Крім того,  жорсткі умови конкуренції, відсут-

ність стабільних ринків збуту та тривалі трансформа-

ційні процеси призвели до поглиблення структурних 

деформацій в машинобудуванні, втрати умов його 

стабільного функціонування [4].   

Дослідження динаміки індексів виробництва про-

мислової продукції в цілому та продукції машино-

будування зокрема за 2000 –2016 роки свідчать про 

наступні тенденції: з 2000 р.  до 2010 р. спостері-

гається «хвильовий» характер розвитку (підйоми і 

спади), щороку обсяг виробництва коливається в ме-

жах незначного  збільшення або зменшення (рис.1).  

В період 2011 – 2015 роки в машинобудівному 

комплексі, як і в промисловості в цілому, відбулося 

обвальне падіння виробництва : для машинобудуван-

ня – на 30,0 % (з 115,9 %  у 2011 р. до 85,9 % у 2015 

р.), для промисловості – на 21,0 % (з 108,0 % у 2011 

р. до 87,0 % у 2015 р.). Проте, у 2016 році намітився 

підйом виробництва – індекс виробництва складає 

102 %  (рис. 1). Значний прорив у підвищенні темпів 

виробництва характерний для виробництва заліз-
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ничних локомотивів і рухомого складу (106,4 %); 

підвищились показники виробництва автотранс-

портних засобів (72,2 %), машин і устаткування для 

добувної промисловості та будівництва (108,0%). 

 
Рис. 1. Динаміка 

індексів виробництва 

промислової продукції 

в цілому та продукції 

машинобудування у 

2000 - 2016 роках 

 
Джерело:  

систематизовано та 

розраховано автором 

на підставі даних [2]. 

 

 

Важливим показником оцінювання ефективності 

функціонування підприємств є рентабельність їх 

операційної діяльності, тобто відношення прибутку 

від операційної діяльності до операційних витрат. 

Для рівня рентабельності операційної діяльності 

промислових підприємств в цілому та підприємств 

машинобудування у 2010 -2016 роках характерними 

є три періоди: періоди зростання ( 2010 – 2012 роки, 

2015 – 2016 роки) та період стрімкого падіння (2013 

– 2014 роки) (рис.2). 

 
Рис.2.   Динаміка  

рентабельності 

промисловості та   

машинобудування у 2010 -2016 

роках 

 

Джерело:  систематизовано 

та розраховано автором на 

підставі даних [2]. 

 

 

 

Особливо значимим є зниження рівня рентабель-

ності підприємств машинобудівного комплексу у 

2014 році - на 124% порівняно з 2012 роком. Пози-

тивні зміни рівня рентабельності промислових та ма-

шинобудівних підприємств у 2015 – 2016 роках хоті-

лося б розглядати як сигнал поступового зростання 

української економіки. Необхідно зазначити, що 

підприємства промисловості й підприємства 

машинобудування мають схожі тенденції зміни 

показника рентабельності операційної діяльності 

Підтвердженням наявних тенденцій спаду та під-

йому виробництва в промисловості та в машино-

будівній галузі є також статистичні дані щодо основ-

них фінансових показників діяльності промислових і 

машинобудівних підприємств (значення коефіцієнтів 

ліквідності для промисловості та машинобудівної 

галузі в Україні за 2010 - 2016 роки наведено у табл.1).  
Показник Рік 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Промисловість всього 2010 1,08 0,81 0,08 

2011 1,09 0,80 0,08 

2012 1,11 0,82 0,09 

2013 1,07 0,79 0,08 

2014 0,98 0,74 0,08 

2015 0,93 0,71 0,07 

2016 0,89 0,69 0,06 

Машинобудування всього 2010 1,24 0,83 0,15 

2011 1,29 0,81 0,14 

2012 1,41 0,87 0,14 

2013 1,35 0,84 0,13 

2014 1,11 0,70 0,11 

2015 1,00 0,59 0,14 

2016 1,00 0,58 0,14 

Таблиця 1  Значення коефіцієнтів ліквідності промисловості та машинобудівної  галузі  за 2010 -2016 роки 
Джерело: систематизовано та розраховано на підставі даних [2]. 
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Коефіцієнти поточної ліквідності перевищують 

аналогічні дані по промисловості в цілому. Показ-

ники поточної та швидкої ліквідності на підприєм-

ствах машинобудівної галузі фактично відповідають 

нормативним  значенням, тобто в цілому підприєм-

ства  машинобудівної галузі здатні швидко погасити 

свої поточні зобов'язання. Проте, очевидною є спад-

на траєкторія значень цих показників в період 2010 – 

2016 роки (у 2015 – 2016 роках коефіцієнт поточної 

ліквідності досягає своєї мінімальної нормативної 

межі – 1). Середнє значення коефіцієнта абсолютної 

ліквідності у 2010-2016 роках було дещо нижчим від 

нормативного значення, тобто в середньому за раху-

нок коштів, що знаходилися на балансі машинобу-

дівних підприємств, вони могли негайно погасити 

близько 14 % своїх поточних зобов’язань (по про-

мисловості і цілому це значення становить лише 8%). 

Очевидно, що наслідками низького рівня 

ліквідності є зниження конкурентноспроможності 

підприємств, нездатність їх сплатити свої поточні 

борги і зобов'язання, що веде, в свою чергу, до 

обов’язкового продажу довгострокових фінансових 

вкладень та активів і, в гіршому випадку – до 

зниження дохідності і банкрутства [5].   

Динамічний та ефективний розвиток 

машинобудівної галузі України потребує 

систематичного оновлення необоротних активів, 

насамперед виробничого потенціалу (основних 

виробничих засобів), що, в свою чергу,. вимагає 

постійного зростання інвестицій, забезпеченість 

якими в достатньому обсязі залежить від наявності 

сприятливого інвестиційного клімату. 

Як свідчать статистичні дані, станом на 31 грудня 

2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій стано-

вить  37 млрд. 655 млн. доларів. При цьому обсяг на-

копичених прямих іноземних інвестицій у машино-

будування залишається вкрай незначним – 828,5 млн. 

дол. США, до того ж їх частка у загальному обсязі 

інвестицій в економіку знижується (у 2010 році – 

2,63%, у 2016 році – 2,20 %), Динаміка приросту 

прямих іноземних інвестицій  в машинобудівну 

галузь за 2010 – 2016 роки наведена на рис. 3. 

Привабливість машинобудівного комплексу 

України визначається ефективністю вже 

реалізованих інвестиційних проектів у галузі та 

відображає економічні, соціальні, екологічні, 

правові, організаційні та інші інтереси інвесторів 

щодо розміщення інвестицій у діяльність 

конкретного підприємства. Для закордонних 

інвесторів довгострокові інвестицій у 

машинобудівну галузь і Україну в цілому 

представляють собою підвищений ризик (політична 

та економічна нестабільність; відсутність єдиної 

стратегії щодо заохочення інвестицій; недостатній 

рівень платоспроможності, низький рівень 

інноваційної активності). 

 
Рис. 3. Динаміка приросту 

прямих іноземних інвестицій  

в машинобудівну 

галузь за 2010 – 2016 роки 

 

Джерело:  систематизовано 

та розраховано автором на 

підставі даних [2] 

 

 

 

 

Отже, показники економічного та фінансового 

стану вітчизняної галузі  машинобудування вказують 

на відсутність ознак стійкості її функціонування та 

необхідність вжиття нагальних заходів щодо покра-

щення існуючої ситуації в сфері машинобудівного 

виробництва. 

В цілому, узагальнюючи наукові розробки 

вчених-економістів [4,6-8], сутність основних 

напрямів активізації діяльності машинобудівних 

підприємств України полягає в наступному: 

1. В умовах втрати значної частини промислового 

потенціалу пріоритетною має бути  національна 

концепція реіндустріалізації на основі інновацій, що 

передбачає збільшення частки наукоємних галузей у 

структурі виробництва та експорту. 

2. Необхідно відмовитися та послідовно виводити 

з експлуатації морально застарілі технології і їх 

виробничу базу, які не відповідають сучасним 

матеріало- та енергоємним промисловим стандар-

там. Висока вартість впровадження нових технологій 

має розглядатися не як тягар для фінансової системи, 

а як стимул для акумулювання необхідних коштів. 

3. Відповідне фінансування для забезпечення 

ефективної діяльності машинобудівної галузі  мож-

ливо отримати завдяки формуванню міжнародних 

альянсів за участю українських та іноземних суб’єк-

тів підприємництва, а також розширенню механізмів 

фінансового партнерства за участю держави та 

інституційних інвесторів. 

4. Вагомим фактором стійкого розвитку машино-

будівної промисловості є  цілеспрямована державна 

підтримка, впровадження механізмів державного 

замовлення на продукцію машинобудування. 
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5. Ефективними інструментами подолання кризи 

в машинобудуванні є розвиток та реалізація інтелек-

туального потенціалу працівників підприємств ма-

шинобудування, втілення їх знань в інноваційну 

продукцію та технології. 

Висновки та пропозиції. На підставі проведе-

ного дослідження можна стверджувати, що підпри-

ємства стратегічної машинобудівної галузі на сучас-

ному етапі перебувають на одному із найбільш 

складних періодів свого існування.  

Проте, машинобудівний комплекс України має 

значні можливості до формування нових і посилення 

існуючих конкурентних переваг як на зовнішньому, 

так і на внутрішньому ринках,  які можуть бути під-

грунттям для налагодження подальшого стійкого 

розвитку машинобудування. Однією з передумов 

успішного виведення машинобудування на траєкто-

рію сталого розвитку слід вважати інтенсифікацію 

економічних процесів промислового підприємства.  
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МАШИНОСТРОЕНИЕ УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Проанализирована динамика индексов производства промышленной продукции в целом и продукции машиностроения в частности. 

Рассмотрены основные финансовые показатели деятельности промышленных и машиностроительных предприятий. Выделены 

внешние и внутренние факторы замедления роста и отставания машиностроительного сектора. Определены основные 

направления активизации деятельности машиностроительных предприятий. 

Ключевые слова: машиностроительная отрасль, промышленная продукция, состояние, проблемы, тенденции развития  

 

Pokrovsky N. 

MACHINE-BUILDING OF UKRAINE: MODERN STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT 

The dynamics of the indices of the production of industrial products as a whole and the output of machine building in particular are analyzed. 

The main financial indicators of industrial and machine-building enterprises are considered. External and internal factors of slowing growth 

and lagging behind the engineering sector are identified. The main directions of activization of the activity of machine-building enterprises 

are determined. 

Keywords: machine building industry, industrial products, condition, problems, development trends 
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