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Досліджено ринок машинобудівних підприємств і визначено їх особливості. Проаналізовано

конкурентний ринок машинобудівних підприємств України. Визначено фактори, що вплива-
ють на параметри машинобудівних підприємств і, як наслідок, позначаються на його резуль-
туючих показниках.
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І. Вступ0

Машинобудування є комплексною галуз-
зю, яка базується на використанні здобутків
і досягнень практично всіх галузей, воно є
основою промисловості й відіграє виріша-
льну роль у реалізації досягнень науково-
технічного прогресу в усіх сферах господар-
ства, однак його поточний стан можна оха-
рактеризувати як неоднозначний: останніми
роками спостерігається спад виробництва.
Намітилися негативні тенденції до втрати
вітчизняними підприємствами позицій на
внутрішньому ринку, а також до зменшення
частки машинобудівної продукції у структурі
експорту. Це свідчить про те, що українські
машинобудівні підприємства програють кон-
курентну боротьбу зарубіжним виробникам.
Саме тому на теперішньому етапі розвитку
економіки України особливої важливості на-
буває вирішення проблеми управління кон-
курентоспроможністю машинобудівних під-
приємств та їхньої продукції.

Підвищення конкурентоспроможності ма-
шинобудівних підприємств дасть змогу під-
вищити конкурентоспроможність усієї ма-
шинобудівної галузі, створить попит на про-
дукцію суміжних галузей і стане місцем
впровадження наукових досягнень.

Усе це має дати імпульс розвитку еконо-
міки України загалом і створити умови для
вдосконалення її структури в напрямі під-
вищення частки високотехнологічних і нау-
коємних галузей, що дасть змогу підвищити
рівень конкурентоспроможності вітчизняного
машинобудування.

Проблеми конкурентоспроможності на-
були широкого розвитку в роботах багатьох
вчених, а саме: Г. Азоева, А. Войчака, М. Ге-
львановського, А. Градова, О. Гудзинського,
М. Єрмолова, Р. Камишнікова, Д. Малащука,
Т. Мостенської, В. Петрова, Л. Піддубної,
Л. Смоляра, Р. Фатхутдинова, Л. Целікової
та інших.
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У наукових джерелах представлено ви-
вченість практичних основ конкурентоспро-
можності, однак питання забезпечення кон-
курентоспроможності підприємств машино-
будування не набуло належного висвітлення.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є дослідження та аналіз

конкурентоспроможності підприємств ма-
шинобудування в умовах глобалізації рин-
кових світових відносин.

ІІІ. Результати
Машинобудування – вид діяльності з ви-

робництва різноманітного обладнання, а
також предметів споживання і виробів обо-
ронного призначення. Традиційно машино-
будування ділять на такі групи за видами
діяльності: важке машинобудування; зага-
льне машинобудування; середнє машино-
будування; точне машинобудування; вироб-
ництво металевих виробів і заготовок; ре-
монт машин і устаткування [1; 6; 7].

Машинобудування є каталізатором нау-
ково-технічного прогресу, на підставі якого
здійснюється технічне переозброєння під-
приємств усіх видів діяльності в державі.
Тому цей напрям економіки розвивається
прискореними темпами, а їх кількість безпе-
рервно зростає. За роллю та визначенням в
економіці держави їх можна подати трьома
взаємопов’язаними групами [1]: підприємст-
ва, що забезпечують розвиток науково-тех-
нічного прогресу у всій економіці, – прила-
добудування, хімічне машинобудування,
електротехнічне й енергетичне машинобу-
дування; підприємства, що забезпечують
розвиток науково-технічного прогресу в ма-
шинобудуванні, – верстатобудування й ін-
струментальна промисловість; підприємст-
ва, що забезпечують розвиток науково-
технічного прогресу в окремих видах діяль-
ності, – будівельно-дорожне, тракторне і
сільськогосподарське машинобудування,
автомобілебудування тощо.

За останні десятиліття виник ряд нових
видів діяльності, пов’язаних з випуском за-
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собів автоматизації, електроніки й телеме-
ханіки, обладнання для атомної енергетики,
реактивної авіації, побутових машин. Доко-
рінно змінився характер продукції в тради-
ційних сферах машинобудування. Основне
економічне призначення продукції машино-
будування – полегшити працю і підвищити її
продуктивність шляхом насичення всіх під-
приємств економіки держави сучасними ос-
новними фондами високого технічного, тех-
нологічного й екологічного рівня. Ринкова
конкуренція не оминула й машинобудуван-
ня, це спонукало підприємства підвищити
свою конкурентоспроможність шляхом ви-
сокого рівня спеціалізації. І як наслідок,
більш поширеними стали предметна, тех-
нологічна і подетальна спеціалізація. Спеці-
алізація в машинобудуванні визначається
профілем машинобудівних підприємств, ха-
рактером і програмою продукції, що випус-
кається, – масовим, багатосерійним, дріб-
носерійним, індивідуальним виробництвом.
Випуск масової продукції зменшує можли-
вість підприємства з відтворення всього
технологічного процесу, що сприяє розвитку
технологічної спеціалізації. Проте випуск
складної дрібносерійної й індивідуальної
продукції найчастіше можливий тільки на
підставі подетальної і технологічної спеціа-
лізації. Розвиток усіх видів спеціалізації в
машинобудуванні зумовив виключно широку

кооперацію як між його підприємствами, так
і з заводами інших видів діяльності, які здій-
снюють поставки конструкційних матеріалів,
виробів з пластмаси, скла тощо.

Особливості ринку машинобудівних під-
приємств полягають у такому.

По-перше, специфічний попит є похід-
ним. Якщо спостерігається зростання попи-
ту на товари широкого споживання чи хар-
чової промисловості, одразу ж суттєво змі-
нюється попит на устаткування, яке є
озброєнням праці.

По-друге, коефіцієнті оновлення попиту
має довгостроковий термін, від 5 до 12 ро-
ків, відповідно до терміну морального та
технічного зносу устаткування.

По-третє, взаємодія з ринком праці; під-
готовка персоналу довгострокова – від
трьох до п’яти років (за вимогами до персо-
налу, підготовка висококваліфікованого пра-
цівника за робочим фахом триває три роки,
а підготовка інженерно-технічного й управ-
лінського персоналу триває п’ять років).

По-четверте, продукція машинобудівних
підприємств має відповідати вимогам су-
часних ринкових технологій, тобто бути до-
статньо автоматизованою, екологічно чис-
тою, енерго- й ресурсозберігаючою та від-
повідати стандартам: ISO 9000, ISO
9001:2000, ISO 14000 тощо (рис. 1).

Підприємства
машинобудування

Товаровиробник Споживачі

Ресурсозберігаючі й
екологічно чисті вироби

пропозиція

попит

попит

пропозиція

Рис. 1. Схема попиту на продукцію машинобудування

По-п’яте, інтереси підприємств машино-
будування мають бути захищені спілкою
промисловців, які сприяють впровадженню
інноваційних розробок, систем менеджмен-
ту якості, захищають інтереси промисловців
на всіх рівнях.

По-шосте, мають бути ринкові соціальні
важелі, які складаються з гарантії зайнятос-
ті, гарантованої заробітної плати, соціальної
захищеності, гарантованого відрахування в
обов’язкові соціальні страхові фонди, пен-
сійний фонд, відпустки, кар’єрного зростан-
ня, чого не гарантують (з різних причин) ма-
лі та приватні підприємства.

По-сьоме, мають бути економічні важелі:
індексація заробітної плати, її поступове
підвищення, низька і майже відсутня забор-
гованість по заробітній платі, підвищення
продуктивності праці сприяє підвищенню
заробітної плати.

По-восьме, мають бути специфічні стра-
тегічні зони господарювання (рис. 2), які орі-
єнтовані на споживача за профілем та спе-
ціалізацією його діяльності (наприклад,
сільськогосподарський регіон є привабли-
вим для переробної промисловості сільсько-
господарської продукції, що сприяє макси-
мальній концентрації переробних, консерв-
них та винних заводів, які є споживачами
продукції підприємств машинобудування).

Підприємство буде конкурентоспромож-
ним, якщо буде використовувати кореневі
компетенції, тобто ініціативний потенціал
своїх працівників. Керівництво підприємства
має постійно шукати нові шляхи та заходи
боротьби з конкурентами. Цей безперерв-
ний процес повинен перерости в конкурент-
ні переваги.
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Рис. 2. Взаємозв’язок машинобудівних підприємств зі споживачами через стратегічні зони господарювання

В Україні до галузі машинобудування на-
лежить 365 промислових підприємств та 57
науково-дослідних організацій [3]. На сього-
дні багатогалузевий машинобудівний ком-
плекс в українській промисловості знизився
на 15%, що свідчить про незначний розви-
ток галузі для країни, яка вважає себе індус-
тріально розвинутою.

Згідно з даними, наведеними на рис. 3,
можна зробити висновок, що питома вага
машинобудівного комплексу в промислово-
сті є дуже нестійкою.

Здійснивши аналіз сучасного стану ма-
шинобудування в Україні за 2001–2011 рр.,
можна сказати, що в період з 2004 до 2006 р.
відбувається зменшення питомої ваги ма-
шинобудування у промисловості України.
Підвищення цього показника у 2007 р. ви-
явилося короткостроковою тенденцією, ос-
кільки в 2008, 2009 рр. питома вага продук-
ції машинобудування у загальному обсягу
промислової продукції знову зменшується. З
рис. 3 бачимо, що питома вага продукції
машинобудування у 2011 р. збільшилася
порівняно з 2010 р. на 1,1%.
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Рис. 3. Питома вага машинобудування в промисловості [2]
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Якщо у 90-х рр. частка машинобудування
в промисловості становила понад 30% [4],
то в 2011 р. – лише 12,0%, тоді як в еконо-
мічно розвинутих країнах вона коливається
від 30% до 50% в загальному обсязі проми-
словості.

Аналіз стану розвитку машинобудування
у світі показує, що лідерами у світовому
машинобудівному виробництві є такі країни:
США, Німеччина та Японія. До групи лідерів
наближаються колишні аграрні країни: Іспа-
нія, Греція, Бразилія, Аргентина. Все біль-
шого значення у світовому машинобудуван-
ні сьогодні набувають країни Південно-
Східної Азії. Основними чинниками перемі-
щення галузі в цей регіон є наявність деше-
вої праці, значного науково-технічного поте-
нціалу, а також правильна орієнтація в тен-
денціях і напрямах розвитку світового ма-
шинобудування.

Особливістю машинобудування розвину-
тих країн порівняно з тими, що розвивають-

ся, є якнайповніша структура машинобудів-
ного виробництва, висока якість і конкурен-
тоспроможність продукції, що визначає ви-
соку експортну орієнтованість і велику пи-
тому вагу в машинобудівній продукції в за-
гальній вартості експорту (Японія – 64%,
США і Німеччина – 48%, Канада – 42%,
Швеція – 44%).

Частка розвинутих країн у машинобуду-
ванні світу становить близько 90%. На краї-
ни Північної Америки припадає більше ніж
30% світового машинобудівного виробницт-
ва, на країни Західної Європи – 25–30%, на
країни Східної і Південно-Східної Азії – 20%.

Оцінка діяльності машинобудівної галузі,
за даними Держкомстату України, характе-
ризується тривалою позитивною динамікою.
Згідно з даними, наведеними на рис. 4, про-
стежується загальна тенденція до збіль-
шення обсягів виробництва продукції під-
приємств машинобудування.
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Рис. 4. Індекс виробництва продукції підприємств машинобудування в Україні за 2001–2011 рр.

Індекс виробництва машинобудівних під-
приємств за 2008–2009 рр. значно знизився.
Так, у 2009 р. обсяг виробництва підпри-
ємств машинобудування становив 55,1%, що
на 45,2% менше, ніж за 2008 р. Ця ситуація
пояснюється виникненням світової економіч-
ної кризи. Наслідки цієї кризи виявлялись у
спаді обсягів продажів, зростанні боргів, збі-
льшенні кредиторської заборгованості.

Криза призвела до збільшення кількості
фінансово неспроможних підприємств у цій
галузі.

Проте уже в 2010 р. машинобудівна га-
лузь продемонструвала суттєве зростання
виробництва до 136,1%, що на 81% більше,
ніж у 2009 р. У 2011 р. зростання виробниц-
тва продукції підприємств машинобудуван-
ня в Україні становило 117,2%.

IV. Висновки
Виходячи з наведених даних, можна зро-

бити висновок, що стан машинобудівного
комплексу не відповідає сучасним вимогам

як вітчизняної, так і світової економіки. Змен-
шення рівня конкурентоспроможності, яка,
на нашу думку, є основою стійкості підпри-
ємств та економіки України, стало відобра-
женням впливу чинників:

1. Зниження ефективності системи дер-
жавного регулювання економіки та її конку-
рентоспроможності в умовах політичної не-
стабільності.

2. Асиметричність реформаторських зу-
силь на макро- та мікроекономічному рівнях
перетворень.

3. Прогресуюче технологічне відставання
промислового експорту та зволікання з ви-
рішенням завдань розвитку науково-техно-
логічної сфери України.

4. Вичерпність джерел формування ціно-
вих конкурентних переваг внаслідок зрос-
тання імпортних цін на енергоносії та витра-
тної для бюджету соціальної політики під
час виборів.
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5. Погіршення зовнішньої кон’юнктури та
дестабілізація цільових зовнішніх ринків у
регіонах світу, які є перспективними для
українського експорту.

6. Відсутність в Україні єдиного органу та
науково-методичного забезпечення управ-
ління конкурентоспроможністю на макро- та
мікрорівнях економічного розвитку.

З метою підвищення ефективності діяль-
ності підприємств машинобудування необ-
хідно визначити основні напрями розвитку
машинобудування: підвищити інноваційну
активність у галузі машинобудування; роз-
ширити внутрішній ринок цього виду проду-
кції; стимулювати експорт; сприяти освоєн-
ню нових видів складної, конкурентоспро-
можної і наукоємної техніки для переосна-
щення галузей; широко впроваджувати ви-
сокі ресурсоощадні технології; використову-
вати універсальне технологічне оснащення;
регулювати ринок праці; переоснащувати й
оновлювати основні фонди підприємства;
залучати в галузь кваліфікованих фахівців.
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Юхновская Ю.А. Конкурентоспособность машиностроительных предприятий Украины
Исследован рынок машиностроительных предприятий и определены их особенности.

Проанализирован конкурентный рынок машиностроительных предприятий Украины. Опре-
делены факторы, которые влияют на параметры машиностроительных предприятий и, как
следствие, отражаются на его результирующих показателях.
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Engineering companies to explore the market and identify their characteristics. Analyze the

competitive market engineering enterprises of Ukraine. The factors that affect the parameters of
engineering companies and as a consequence of the resulting impact on its performance.
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