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У статті охарактеризовано роль та значення машинобудівного комплексу України у
структурі національного господарства. Проаналізовано його частку в промисловій
продукції та Індекс промислової продукції в машинобудуванні за період 2013-2018 роки. В
процесі дослідження виявлено потенціал та конкурентоспроможність продукції
машинобудівного комплексу. Запропоновано покроковий алгоритм реалізації напрямів
підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України.
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В статье раскрыто роль и значение машиностроительного комплекса Украины в
структуре национального хозяйства. Проанализированы его доля в промышленной продукции и
Индекс промышленной продукции в машиностроении за период 2013-2018 годы. В процессе
исследования определен потенциал и конкурентоспособность продукции машиностроительного
комплекса. Предложено пошаговый алгоритм реализации мероприятий направлений на
повышение конкурентоспособности машиностроительного комплекса Украины.
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The role and importance of the machine-building complex of Ukraine in the structure of the
national economy are described in the article. The share of machine-building complex in industri-
al production and the Index of industrial production in mechanical engineering for 2013-2018 are
analyzed. In the course of the research the potential of development and competitiveness of pro-
duction of machine-building complex was revealed. The stepwise algorithm of realization of direc-
tions of increase of competitiveness of machine-building complex of Ukraine is offered.
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Постановка проблеми. Машинобудівний комплекс є важливою галуззю
національного господарства. Але більшість вітчизняних підприємств у період
незалежності України значною мірою втратили інноваційний потенціал, яким
володіли у попередні роки. Розрив замкнутих технологічних циклів; втрата
ринків збуту; масовий відплив провідних фахівців з виробництва, зокрема
інженерів і технологів; неспроможність організацій фінансувати інноваційні
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проекти; непродумана політика приватизації великих державних об’єктів
призвели до того, що науково-дослідні інститути, наукові лабораторії, експе -
ри ментальні виробництва, випробувальні комплекси, де створювалась
інноваційна продукція і нові технології, стали непридатними до використання
або зовсім ліквідовані.

Наразі машинобудівний комплекс переживає не найкращі часи свого
господарювання. З кожним роком втрачається конкурентоспроможність
продукції та, відповідно, відбувається стрімкий спад обсягів виробництва.
Машинобудівний комплекс потребує застосування чітких та ефективних
стратегій відновлення та розвитку Від ефективності господарювання підпри -
ємств машинобудівного комплексу залежить стан соціально-економічного
розвитку України. Тому, актуальним питанням є дослідження тенденцій його
розвитку, щоб запропонувати покроковий алгоритм реалізації напрямів
підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудівного
комплексу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою дослідження стали здобутки
вітчизняних науковців, котрі розкривали питання розвитку промисловості
України в цілому, це: О. Амоша [1]. Ю. Барташевська [2], В. Геєць [16],
Б. Данилишин [7], Н. Дацій [8], О. Кузьмін [15], Т. Кузь [14], І. Штулер [26] та
інші. Питанням дослідження особливостей господарювання підприємств
машинобудівного комплексу займались: В. Дикань [8], М.О.Кривоконь [13],
Н.В. Вецепура [5] Й. Петрович [20]. У своїх дослідженнях аналіз діяльності
підприємств машинобудівного комплексу України здійснювали: П. Буряк [4],
Я. Ромусік [23], Н. Ткачова [24], О. Шапуров [25] та інші. 

Однак питання стану підприємств машинобудівного комплексу потребує
постійного та систематичного моніторингу. Це дає змогу своєчасно виявити
поточні проблеми та ефективно реагувати на них. В цілому, це призведе до
покращення загального економічного та технічного стану підприємств
машинобудівного комплексу України й повернення високого авторитету
вітчизняних підприємств.

Мета дослідження. Основною метою дослідження є дослідження напрямів
підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України.

Основні результати дослідження. Машинобудування є невід’ємною та
стратегічно важливою частиною промисловості України та національної
економіки в цілому. Машинобудування �  це комплекс, що охоплює та
виробляє продукцію для багатьох галузей національного господарства. 

Машинобудування в Україні доволі розвинуте та широко профільне. Його
підприємства формують складний та взаємопов'язаний комплекс, до складу
якого входять: важке машинобудування, тракторне і сільськогосподарське
машинобудування, залізничне машинобудування, автомобілебудування,
електротехніка і приладо- та верстатобудування [16].

Рівень розвитку машинобудівного комплексу прямо пропорційно
корелює з економічним розвитком країни. Адже продукція машинобудівного
комплексу забезпечує високий показник доданої вартості, формує попит на
товари і послуги підприємств суміжних галузей та стимулює науково-дослідну
діяльність. До прикладу, створення одного робочого місця у машинобудівному
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комплексі ініціює створення у суміжних галузях приблизно шість робочих
місць.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013
року № 843-р «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки»
машинобудівний комплекс належить до переліку пріоритетних галузей
економіки [21]. Де пріоритетними визначено такі напрямами: виробництво
нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспор -
тних та інших транспортних засобів [21]. 

Виробничий та ринковий потенціали машинобудівного комплексу є
основою конкурентоспроможності продукції, що визначають перевагу
конкурентній боротьбі.

Досліджуючи потенціал розвитку та конкурентоспроможність продукції
машинобудівного комплексу, відзначимо, що він знаходиться під впливом
факторів, які поділяються на дві групи: фактори макросередовища та мікро -
середовища. Фактори макросередовища формують загальні умови, а саме еконо -
мічні, правові, технологічні та соціокультурні умови. Фактори мікросередовища
прямо впливають на рішення, що формуються в межах окремого підпри -
ємства машинобудівного комплексу. До них відносять: рівень конкуренції;
вплив постачальників та контрагентів; вплив споживачів; особливості
взаємодії з органами управління всіх рівнів; контактні аудиторії тощо [11].

А. Геворкян пов’язує поняття «конкурентоспроможності» з поняттям
«адаптація» – «…конкурентоспроможність базується на здатності підприємства
адаптуватися до змін, а з іншого боку – адаптація відбувається шляхом підвищення
конкурентоспроможності до нових конкурентних вимог» [6]. За готовністю до змін
машинобудівний комплекс поділяється за такими показниками: чисельність
працюючих, знос основних фондів, наявність міжнародних сертифікатів якості та
орієнтація на внутрішній чи зовнішній ринок збуту продукції. 

У вигляді каталізаторів підвищення конкурентоспроможності машино -
будівних підприємств виділяють інноваційну політику, маркетинг, розвиток
інфраструктури сервісу, міжнародну сертифікацію, заміну основних фондів,
удосконалення системи якості продукції, кадрову політику, інвестиційний клімат,
управління ризиками, аналіз зарубіжного досвіду, державну підтримку [6].

Кризові прояви в економіці в різні періоди, від незалежності до сього дення,
заклали основи несприятливого становища в машинобудівному комплексі.
Втрата ринків збуту у пострадянський період і нові виклики ринкової економіки
призвели до різкого зниження ділової активності машинобудівного комплексу.
Досягнення історичного мінімуму відбулося у 2000 році. 

Частка машинобудівного комплексу в промисловій продукції у
порівнянні з часткою автомобілебудівної продукції в машинобудівній
продукції та частка автомобілебудівної продукції в промисловості України в
період з 2013 рік по 2018 рік представлена на рис. 1.

Проаналізувавши дані рис. 1 зауважимо, що частка машинобудівного
комплексу у промисловій продукції є доволі значною: за досліджуваний
період максимальне значення показника сягало 8% у 2013 р., мінімальне –
6,1% у  2014 р. 
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Рис. 1. Частка машинобудівного комплексу в промисловій продукції у
порівнянні з часткою автомобілебудівної продукції в машинобудівній

продукції за період 2013-2018 рр., %, побудовано автором за даними [10]

Частка машинобудівного комплексу у 2016 році досягло максимуму – 11,8,
але уже у наступний період скорочується та складає 7%, і надалі продовжує
зменшуватися до 6,5% у 2018 році. Ситуація з іншими видами продукції, що
входять до машинобудівного комплексу є ще гіршою.

Згідно даних Державної служби статистики України Індекс промислової
продукції у машинобудуванні теж змінювався протягом 2013-2018 років. Щоб
більш предметно розглянути ситуацію у машинобудівному комплексі
доцільно провести порівняння, для цього порівняємо Індекс промислової
про дукції в машинобудуванні та індекс промислової продукції в автомо -
білебудуванні (рис. 2).

Рис. 2. Індекс промислової продукції в машинобудуванні 
та автомобілебудуванні за період 2013-2018 рр., 

побудовано автором за даними [12]
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На думку Н. Балабанової період адаптації підприємств машинобудівного
комплексу до нових умов завершився та потрібно переходити до стратегії
«зміни технологічного укладу» змінюючи в цілому систему менеджменту,
виробництва, маркетингу, фінансів, персоналу й інновацій [3]. Зміна менедж -
менту полягає в переході на процесне управління шляхом впровадження
CALS-технологій і перепроектування організаційної струк тури. Трансфор -
мація виробництва полягає в дотриманні умов енергоємності, екологічності й
використання матеріалів, індивідуалізації виробництва і споживання,
підвищенні гнучкості виробництва тощо. Перетворення маркетингу на
підпри ємствах машинобудівного комплексу полягає у впровадженні
соціально-відповідальних підходів до проектування та реалізації продукції, в
тому числі інтерактивного маркетингу. 

Перехід фінансів полягає у автоматизації на основі розвитку складних
систем зв'язку та формуванні процесної організаційної структури. Переміна
для персоналу полягає у впровадженні безперервного навчання та зміні
системи мотивації персоналу. Переродження інновації полягає у формуванні
автономних робочих груп, які реалізують уніфіковані бізнес-процеси, що
здійснюється також за допомогою CALS-технологій. 

Звичайно, що не останню роль у підвищенні конкурентоспроможності
машинобудівного комплексу відіграє держава. Державна політика можлива за
такими напрямками як освіта та навчання, персонал, фінанси, виробництво.
Роль держави полягає у: забезпеченні трансформації персоналу шляхом
становлення системи якісної освіти кадрів для машинобудівного комплексу,
впровадження нових технологій навчання, забезпечення передачі знань і
навичок, широке використання міжнародного досвіду підготовки кадрів,
підтримки розвитку систем кредитування машинобудівних підприємств,
модернізації і комплексної автоматизації, впровадження стандартів процес -
ного управління і CALS-технологій тощо [3].

З метою прискорення та посилення конкурентоспроможності машино -
будівного комплексу необхідно розробити Стратегію модернізації машинобу -
дівного комплексу шляхом формування Державної комплексної програми
розвитку машинобудування України в межах державно-приватного парт нер -
ства, на цьому наголошують О. Покатаєва та Ю. Коротаєва і з цим треба пого -
дитись. Головним напрямом розвитку потенціалу машинобудівних
підприємств слід вважати технологічне переозброєння. Одним з важливих
напрямів, що потребує удосконалення в машинобудівного комплексу, це
недосконалість українського законодавства, фінансово-економічні проблеми,
впровадження інноваційних, технологічних, соціальних, кадрових рішень
тощо [18].

Напрямки підвищення конкурентоспроможності машинобудівного
комплексу представлено нами у вигляді послідовної реалізації покрокового
алгоритму, який представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Покроковий алгоритм реалізації напрямів підвищення
конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України, 

побудовано автором за даними [19]

Висновки. На основі проведеного аналізу машинобудівного комплеку
країни зауважимо, що кризові прояви в економіці в різні періоди незалежності
України заклали основи несприятливого становища в машинобудівному
комплексі. З одного боку, дана сфера характеризується численними проб -
лемами, а іншого боку, є надзвичайно важливою для усіх галузей економіки,
забезпечуючи продукцією суміжні галузі. Період адаптації підприємств
машинобудівного комплексу до нових умов завершився тому терміново
потрібно переходити до стратегії «зміни технологічного укладу» тим більш, що
сьогодні в державі змінилося керівництво, яке прагне надати поштовх у
розвиток економіки. Міняючи в цілому систему менеджменту, виробництва,
маркетингу, фінансів, персоналу й інновацій держава спроможна відродити
машинобудівний комплекс.

Щоб забезпечити конкурентоспроможність підприємств машино будів -
ного комплексу потрібен постійний та систематичний моніторинг їх стану.
Аналіз частки машинобудівного комплексу в промисловій продукції та Індекс
промислової продукції у машинобудуванні дав нам змогу запропонувати
покроковий алгоритм реалізації напрямів підвищення конкурентоспро -
можності машинобудівного комплексу.
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