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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ  

МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
  

У статті пропонується аналіз вітчизняного машинобудівного комплексу України у 

2011- 2013 роках. Проведено аналіз обсягу виробництва машинобудування. Розглянуто 

динаміку інвестицій в основний капітал машинобудівельної галузі України. Виявлено 

найбільш важливі проблеми сучасного стану машинобудування та визначено можливі 

перспективи розвитку галузі. На основі проведеного аналізу наведено основні сучасні 

характеристики машинобудівельної галузі України. 
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Вступ. Значна кількість вітчизняних промислових підприємств є 

машинобудівними. Як відомо, сьогодні далеко не всі з цих підприємств 

прибуткові та конкурентоспроможні, оскільки більшість обладнання і 

застосовуваних технологій фізично зношені та морально застарілі. Це 

позначається як на якості і вартості продукції машинобудівних підпри-

ємств, так і на їхній фінансовій стійкості, конкурентній позиції, здатнос-

ті залучати і здійснювати інвестиції. Проблема активізування економіч-

ного розвитку машинобудівних підприємств полягає у відсутності сис-

темного підходу до оцінювання і формування їхнього інвестиційного 

потенціалу через наявність суперечностей в інтересах інвесторів та ре-

ципієнтів, якими є машинобудівні підприємства, формуючи і використо-

вуючи інвестиційні ресурси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло питань, 

пов’язаних з дослідженнями оцінки інвестиційної привабливості підпри-

ємств, знайшло відображення в працях таких відомих зарубіжних вче-

них-економістів: Ю. Блеха. Е. Брігхема. У. Гетце. Г. Мунцеля. Ф. Фабо-

цці. У. Шарпа та ін. 

Аналізом розвитку та стану машинобудівної галузі займається ве-

лика кількість вітчизняних вчених: Я.В. Кудря, Т.О.Жуковська, Р.М. 

Скриньковський,Н. Карачина, В.Зазарченко, А. Золотарьов, О. Хмелев-

ський, І.О. Макаренко та інші. Однак, зважаючи на постійну динаміку та 

зміни у машинобудуванні, на постійне виникнення нових проблем, за-

лишаються невирішеними питання сучасного стану машинобудівних пі-

дприємств України та факторів, що призвели до нього[4].  

Метою даної статті є визначення сучасного стану, умов функціо-
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нування та перспектив розвитку машинобудування України. 

Виклад основного матеріалу. Машинобудування в розвинених 

країнах являє собою великий комплекс, який виробляє товари для інших 

галузей. В економічно розвинених країнах на долю машинобудування 

припадає 30–50 % загального обсягу випуску промислової продукції, що 

забезпечує технічне переоснащення промисловості кожні 8–10 років. 

При цьому частка продукції машинобудування у ВВП країн Євросоюзу 

складає 36–45 %, в США – 10 %, в Росії – 18 % [3]. В Україні питома ва-

га машинобудування у промисловій структурі протягом 2011 – 2013 рр. 

становило 11,6– 15,1 %, що значно менше, ніж у розвинутих країнах.  

Це є основною причиною відставання вітчизняної промисловості за тех-

нічним рівнем від розвинутих країн. 

Машинобудування України об’єднує 11267 підприємств, з яких  

146 – великих, 1834 – середніх та 9287 – малих з виробництва різноманіт-

них машин і устаткування, приладів і апаратури, тощо. У машинобуду-

ванні зосереджено понад 15 % вартості основних засобів і майже 6 % 

оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22% кількості на-

йманих працівників [5]. 

Проаналізуємо сучасний стан інвестиційної привабливості машино-

будівельної галузі в Україні за напрямами: 

1. Аналіз обсягу виробництва машинобудування. 

2. Аналіз інвестицій в основний капітал машинобудування. 

3. Аналіз експорту й імпорту товарів машинобудівної промисловості. 

Аналіз обсягу виробництва машинобудування. Узагальнивши інфор-

мацію Державного комітету статистики [3], обсяги виробництва машино-

будівного комплексу в 2011–2013 роках можна представити в такому ви-

гляді (табл. 1):. 

 
Таблиця 1 – Обсяги виробництва машинобудування України 

 

Показник 

аналізу 

Обсяги виробництва машинобудування 

2011 2012 2013 

млн. грн. 
% до 

підсумку 
млн. .грн. 

% до 

підсумку 
млн. грн. 

% до 

підсумку 

Промисловість 1331887,6 100 1400680,2 100 
1354130,

1 
100,0 

Машинобудування 133469,0 10,0 143533,1 10,2 117301,9 8,7 

 

Згідно табл.1, протягом 2011–2013 років спостерігалося зниження 

обсягів виробництва машинобудування з 10 % до 8,7 %. Обсяг реалізованої 

продукції машинобудування у відсотках до всієї промисловості України 

значно менше, ніж у розвинутих країнах. Така тенденція характеризує хао-

тичний розвиток машинобудівного комплексу. 
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Аналіз інвестицій в основний капітал машинобудування. Показник 

залучення іноземних інвестицій виступає рушійною силою створення 

сприятливих умов для інвестування й ефективного функціонування зару-

біжного капіталу в країні. У 2013 р. в економіку України іноземними інве-

сторами вкладено 58 156,9 млн. дол. США прямих інвестицій. Найбільши-

ми інвесторами української економіки були: Кіпр – 19 035,9 млн. дол. 

США (32,7 % загального обсягу) ; Німеччина – 6 291,8 млн. дол. США 

(10,8 % загального обсягу); Нідерланди 5 561,5 млн. дол. США (9,6 % зага-

льного обсягу); Російська Федерація – 4 287,4 млн. дол. США (7,4 % зага-

льного обсягу). У той же час прямі інвестиції в економіки інших країн сві-

ту зменшили капітал України на 6 765,3 млн. дол. США [2]. 

Проаналізувавши динаміку прямих іноземних інвестицій у машино-

будування України ( табл. 2 ), ми бачимо, що їх обсяг з кожним роком зме-

ншується при збільшенні загальних інвестицій у економіку України.  

 
Таблиця 2 – Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України  

за видами економічної діяльності 

Показник 

аналізу 

Обсяги іноземних інвестицій на 

2011 2012 2013 

млн. дол. 

США 

у % до 

заг. 

підсумку 

млн. 

дол. 

США 

у % до 

заг. 

підсумку 

млн. дол. 

США 

у % до 

заг. 

підсумку 

Загальні 49 362,3 100 54 462,4 100 58 156,9 100,0 

Машинобудування 1 226,0 2,5 1 154,7 2,1 1 102,4 1,9 

 

Ситуація з міжнародними інвестиціями безпосередньо пов’язана з 

внутрішньою економічною ситуацією. Україна все ще експортує товари з 

низькою вартістю, 70 % яких припадає на країни колишнього СРСР. Цей 

факт свідчить про те, що ще не відбулось внутрішньої трансформації еко-

номіки України. Для цього вкрай необхідні іноземні інвестиції, які прине-

суть нові технології і дозволять виробляти товари, конкурентоспроможні 

на світовому ринку [6].  

Аналіз експорту та імпорту товарів машинобудівної промисловості. 

Що стосується експорту – він припадає переважно на країни СНД , в пер-

шу чергу , на Російську Федерацію та Казахстан. Скорочення інвестиційної 

активності у 2012 році на основних ринках збуту призвело до зменшення 

експорту продукції машинобудування.  

За даними Держкомстату України [3], в 2011–2013 роках наша країна 

експортувала в інші країни більше половини виробленої продукції (табл.3). 

Це безперечно свідчить про підвищення попиту на продукцію українських 

підприємств на світовому ринку та експортну орієнтацію машинобудівно-

го комплексу країни. 
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Таблиця 3 – Динаміка експорту та імпорту товарів машинобудівної галузі  

України (млрд дол. США) 

Показник аналізу 2011 2012 2013 

Експорт 

Загальний 88,1 81,2 76,1 

Машинобування 11,9 13,3 10,6 

Імпорт 

Загальний 88,8 90,2 84,6 

Машинобування 8,2 10,9 7,0 

 

В останні роки до половини імпортних постачань доводилася на 

інвестиційне устаткування, автомобілі та іншу техніку. Продукція важкого 

машинобудування в імпорті займає незначну частину. 

Аналіз статистичних даних показав, що імпорт продукції машинобу-

дування у 2011–2013 роках знизився. 

Таким чином, за підсумками 2013 р. сформувалося позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу машинобудування. Варто відмітити, що 

нарощення позитивного сальдо відбулося за рахунок скорочення імпорту 

машинобудування. 

На основі проведених досліджень можна зазначити сильні та слабкі 

сторони машинобудівельної галузі України. Основними сучасними характе-

ристиками машинобудівельної галузі України є: скорочення виробництва; 

недостатні обсяги інвестування; високий рівень імпортної залежності; недо-

статній технічний рівень промисловості; низька питома вага машинобуду-

вання у промисловій структурі країни; експорт переважно в країни СНД. 

Результати проведеного аналізу сучасного стану машинобудівної 

промисловості свідчить про те, що розвиток машинобудування є необхід-

ною передумовою формування потенціалу розвитку країни. 

Висновки. Отже, провівши аналіз сучасного стану машинобудуван-

ня в Україні, на основі статистичних даних можна зазначити, що машино-

будування України перебуває у складному та нестабільному фінансовому 

становищі. Імпорт перевищує експорт і відбувається уповільнення темпів 

зростання обсягів реалізованої промислової продукції. Таким чином, 

економічний стан галузі машинобудування знаходиться на високому рівні 

але спостерігається значний вплив кризових явищ. 

Українська продукція машинобудування експортується до великої 

кількості країн світу, структура зовнішньої торгівлі машинобудівною про-

дукцією України не відповідає сучасним тенденціям на світовому ринку i 

характеризується низьким якісним рівнем багатьох традиційних i потен-

ційних експортних товарів. Експорт продукції здійснюється в основному 

до країн, ринки яких характеризуються більшою орієнтованістю на ціну а 
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не на якість. У той же час слід відзначити наявність тенденції до втрати 

українськими машинобудівними підприємствами внутрішнього ринку, на 

якому постійно конкурує імпортна продукція. 

Відсутність належної державної підтримки галузі, налагоджених внут-

рішніх ринків збуту, інвестицій в основний капітал машинобудівних підпри-

ємств, низькі темпи розроблення, освоєння і випуску нової продукції є одни-

ми з причин зростання частки збиткових підприємств з кожним роком. 

Перспективами подальшого дослідження є визначення шляхів пок-

ращення стану машинобудівної промисловості України.  
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