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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті сформульовано основні етапи тактичного рівня планування конкурентоспромож-

ності підприємства. Запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівного під-

приємства ы розглянуто процес його функціонування.
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Summary. The basic stages of planning at the tactical level ofcompetitiveness of enterprises have been formulated 

in the thesis. A mechanism for enhancing the competitiveness ofthe machine building enterprise was proposed and the 

process of its operation was considered.

Key words: competitive environment, competition, competitive policy, competitiveness of enterprise, competitiveness 

of products, production, engineering industry, engineering products.

Постановка проблеми. Машинобудування є 

комплексною галуззю, яка базується на викорис-

танні надбань і досягнень практично усіх галузей, 

воно є основою промисловості й відіграє вирі-

шальну роль у реалізації досягнень науково-тех-

нічного прогресу в усіх сферах господарства, од-

нак його поточний стан можна охарактеризувати 

як неоднозначний: останніми роками спостері-

гається спад виробництва. Намітилися негативні 

тенденції до втрати вітчизняними підприємства-

ми позицій на внутрішньому ринку, а також до 

зменшення частки машинобудівної продукції у 

структурі експорту. Це свідчить про те, що україн-

ські машинобудівні підприємства програють кон-

курентну боротьбу зарубіжним виробникам. Саме 

тому на теперішньому етапі розвитку економіки 

України особливої важливості набуває вирішення 

проблеми управління конкурентоспроможністю 

машинобудівних підприємств та їхньої продукції. 

Підвищення конкурентоспроможності машино-

будівних підприємств дасть змогу підвищити кон-

курентоспроможність усієї машинобудівної галу-

зі, створить попит на продукцію суміжних галузей 

і стане місцем впровадження наукових досягнень. 

Усе це має дати імпульс розвитку економіки Укра-

їни загалом і створити умови для удосконалення 

її структури в напрямку підвищення частки висо-

котехнологічних і наукомістких галузей, що дасть 

змогу підвищити рівень конкурентоздатності ві-

тчизняного машинобудування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичний генезис еволюції пізнання процесів 

конкурентоспроможності починається з праць 

відомих класиків: А. Сміта, Т. Мальтуса, Д. Рік-

кардо, І. Шумпетера, М. Портера, та інших праць 

економістів Р. Барро, Г. Манькива, Д. Йогерсена, 

Б. Балаши, Е. Бенуа, П. Кругмана, А. Крюгера, 

К. Мейєра, Ж. Моне, П. Робсона, А. Ругмана, 

Я. Тінбергена, Е. Хекшера, Ф. Хаспеслага, Д. Дже-

місона та ін. Вагомий внесок у дослідження про-

блем світового ринку машинобудівної продукції 

належить відомим вітчизняним вченим В. Ан-

дрійчуку, О. Білорусу, Б. Губському, Б. Данили-

шину, А. Кредісову, Д. Лук’яненку, Ю. Макогону, 

В. Новицькому, Ю. Пахомову, Ю. Савчуку, В. Сі-

денко, А. Філіпенку, В. Шинкаренку, Ю. Шишко-

ву, О. Шниркову та ін.

Метою статті є обґрунтування необхіднос-

ті формування механізму забезпечення розвитку 

конкурентноздатності промисловості вітчизня-

ного машинобудування.

Виклад основного матеріалу. Характерною 

особливістю сучасного етапу трансформації еко-

номіки України є мінливість і невизначеність рин-

кових умов, у яких функціонують підприємства. 

Розвиток економіки України тісно пов’язаний з 

вирішенням проблеми конкурентоспроможності 

підприємств і продукції.

Конкурентоспроможність підприємства й 

конкурентоспроможність продукції дуже важливі з 

погляду управління промисловим підприємством. 

Під конкурентоспроможністю продукції розумі-

ють сукупність цінових характеристик, якісних 

властивостей, а також особливостей продажу й об-

слуговування продукції, що вигідно відрізняють 

її від конкуруючої аналогічної продукції та дають 

змогу знаходити збут на ринку і задовольняти по-

треби покупців. А під конкурентоспроможністю 

підприємства — здатність вести господарську ді-

яльність таким чином, що дасть змогу протягом 

тривалого часу підтримувати присутність на ринку 

в такому обсязі, щоб прибуток від реалізації про-

дукції забезпечував не тільки підтримку існування 

підприємства, але й задоволення потреб покупців 

у сполученні з постійним підвищенням якості про-

дукції й удосконалюванням виробничого процесу.
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У процесі своєї господарської діяльності 

будь-яке підприємство реалізує дві мети, які по-

яснюються суспільним характером виробництва 

та приватним характером присвоєння його ре-

зультатів [1, с. 222–227].

У зв’язку з цим виникає необхідність і про-

понується розробка етапів технології тактичного 

планування конкурентоспроможності машинобу-

дівного підприємства і характеристики кожного з 

них. Тактичний рівень планування передбачає:

1. Аналіз ресурсних можливостей із реалізації 

обраних стратегій досягнення очікуваного рівня 

конкурентоспроможності. На цьому етапі вивча-

ється фінансове, технічне, майнове, кадрове, мате-

ріальне, енергетичне, інформаційне забезпечення 

реалізації обраних стратегій, зважуються ресурсні 

можливості й обмеження, аналізуються потенцій-

ні джерела залучення необхідних ресурсів, оціню-

ються ризики, пов’язані з цим процесом.

2. Обґрунтування інструментарію тактично-

го планування конкурентоспроможності. Перед-

бачається вибір методів і методик планування 

досягнення обраних стратегій конкурентоспро-

можності або вибір ключового підходу і способів 

планування конкурентоспроможності машино-

будівного підприємства.

3. Планування системи ключових показників 

діяльності підприємства у межах досягнення кон-

курентоспроможності. Для цього пропонується 

розробка системи інтегральних показників, які 

розкривають проблемні аспекти діяльності під-

приємства, повно і репрезентативно відображують 

різні сфери господарювання (виробничу, фінансо-

ву, збутову, маркетингову, кадрову, технологічну).

4. Розробка сукупності заходів із поточної реа-

лізації обраних стратегій конкурентоспроможності.

5. Фінансове обґрунтування запропонованих 

заходів. Передбачається розробка прогнозу впливу 

обраних стратегій на фінансовий стан підприємства.

6. Формування комплексу заходів із забезпе-

чення адміністративного впливу на досягнення 

конкурентоспроможності підприємства.

7. Розробка програми поетапного досягнення 

очікуваного рівня конкурентоспроможності під-

приємства. Це — завершальний етап технології 

планування конкурентоспроможності та деталізації 

стратегічного плану в поточному періоді [2, c. 154].

Отже, управління конкурентоспроможністю 

машинобудівного підприємства вимагає не лише 

її оцінювання, але і цілеспрямованого формування 

конкурентних переваг, планування, яке доцільно 

розглядати в стратегічному й тактичному аспектах.

Вищевикладена методика є універсальною 

технологією планування конкурентоспромож-

ності машинобудівного підприємства з урахуван-

ням тимчасового аспекту [3].

Функціонування механізму підвищення кон-

курентоспроможності здійснюється за допомогою:

— створення інформаційної системи, функ-

ціями якої є: збір даних про зовнішні та внутрішні 

дії на виробничу сферу підприємства; діагностика 

стану виробничої сфери; аналіз впливу дій та їх 

наслідків; розробка протидіючих заходів; конт-

роль та оцінка реалізації протидіючих заходів; за-

лучення до участі у створеній системі персоналу, 

зайнятого на виробництві;

— зниження виробничих ризиків підприєм-

ства за допомогою їх своєчасного виявлення й за-

побігання;

— виявлення й використання організаційних, 

трудових і технічних резервів з метою випереджа-

ючого розвитку та адаптації виробничої системи 

підприємства до зовнішнього середовища;

— вдосконалення виробничої структури 

і структури управління відповідними підроз-

ділами, здійснюючи при цьому: перерозподіл 

повноважень, обов’язків і завдань між учасни-

ками виробничої діяльності підприємства; змі-

на економічних, виробничих та управлінських 

взаємозв’язків ланок технологічного ланцюга 

всередині структури підприємства і між підпри-

ємствами галузі, між якими, за результатами діа-

гностики, виявлені проблеми і резерви;

— зміни економічної та інноваційної по-

літики виробництва, а також посилення й кон-

центрації особливостей виробництва на існую-

чому підприємстві.

У цілому реалізація такого механізму пови-

нна позитивно вплинути на підвищення конку-

рентоспроможності підприємств машинобудівної 

галузі, яка є однією з базових галузей економіки 

України [4, с. 168–173].

Рівень розвитку машинобудування є індика-

тором промислового та економічного рівня розви-

тку держави. Важке машинобудування — це бага-

тогалузевий комплекс, який є одним із провідних 

секторів національної економіки. Для підприємств 

цієї галузі характерна висока металомісткість, ве-

лика габаритність, а звідси й низька транспорта-

бельність продукції. Як правило, ці підприємства 

мають повний виробничий цикл — заготовку, об-

робку і складання, випускають продукцію невели-

кими серіями, інколи й одиницями.

Нині багатогалузевий машинобудівний комп-

лекс України об’єднує понад 11 тисяч підприємств. 

Частка машинобудування в українській промисло-

вості перевищує 15 %, у ВВП складає близько 12 %.

Перша половина 2010 року відзначилася 

зростанням індексу продукції машинобудуван-

ня, який за січень-липень поточного року склав 

31,3 % до відповідного періоду попереднього року. 

Ріст зумовлений переважно відновленням інвес-

тиційного попиту на зовнішніх ринках.

Протягом семи місяців 2010 року обсяг реаліза-

ції транспортних засобів та устаткування збільшив-

ся на 76 % до відповідного періоду попереднього 
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року. Продажі виробничого устаткування й машин 

збільшилися на 21,4 %, на сегмент іншого устатку-

вання припало скромніше зростання (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги реалізації продукції 

машинобудування, млрд. грн.

Також слід відзначити, що машинобудівна 

галузь в Україні є експортоорієнтованою, на зо-

внішні ринки потрапляє близько половини виро-

бленої продукції. При цьому експорт не диверси-

фікований і припадає переважно на країни СНД 

(насамперед Росію), які також дуже постраждали 

від кризи. У результаті різке скорочення інвести-

ційної активності у 2009 році на основних ринках 

збуту призвело до зменшення експорту продукції 

машинобудування на 37 % — до 6,89 млрд. дол. 

США. У першій половині 2010 року за рахунок 

поступового відновлення інвестиційного попиту 

на зовнішніх ринках відбулося зростання експор-

ту продукції машинобудування, порівняно з від-

повідним періодом попереднього року, більш ніж 

на 40 % — до 3,94 млрд. дол. США.

Світові кризові явища (восени 2008 року) 

особливо гостро відчули насамперед експорто-

орієнтовані підприємства машинобудування. Так, 

за даними Держкомстату, скорочення експорту 

продукції протягом 2009 р. спостерігалося майже 

в усіх підгалузях машинобудування. Найбільшим, 

більш ніж удвічі, воно було в експорті транспорт-

них засобів та шляхового обладнання і становило 

на 2724,9 млн. дол. Менше, ніж за попередній рік, 

експорт механічного й електричного обладнання 

зменшився на 1326,8 млн. дол., а експорт оптич-

них і медико-хірургічних приладів, навпаки, тро-

хи збільшився — на 36,0 млн. дол. У докризовий 

період темпи зростання машинобудування випе-

реджали темпи зростання як промисловості, так і 

ВВП у цілому (рис. 2) [5].

Галузями-лідерами стали машинобудування, 

металургія і харчова промисловість. Попит на про-

дукцію машинобудування характеризується висо-

кою чутливістю до загальноекономічних циклів і 

залежить від доступу до кредитних ресурсів. Зага-

лом за 2009 рік обсяги реалізації продукції маши-

нобудування зменшилися на 40 % після зростання 

на 24 % у 2008 році, при цьому спад виробництва 

склав майже 45 %, в інших галузях — 6–26,7 %. Та-

ким чином, машинобудування постраждало біль-

ше порівняно з іншими галузями промисловості.

Така ж динаміка спостерігається і в імпорті 

машинобудівної продукції внаслідок скорочен-

Рис. 2. Динаміка індексів промислової продукції

ня попиту на неї в багатьох галузях вітчизняної 

економіки. Так, наприклад, у 2009 р. скорочення 

імпорту механічного й електричного обладнання 

становило 7122,8 млн. дол., транспортних засо-

бів і шляхового обладнання — 9927,6 млн. дол., 

оптичних приладів і медико-хірургічних апара-

тів — 551,8 млн. дол. у порівнянні з 2008 р.

Посилення кризових явищ протягом 2009 р. 

відчули на собі більшість підприємств машино-

будування, що й призвело до масштабного спа-

ду виробництва, скорочення більше ніж удвічі у 

2009 р. спостерігалося у виробництві мостових 

та інших кранів, борон дискових, тракторів для 

сільського й лісового господарства, верстатів то-

карних і для оброблення дерева, вимірювальних 

приладів, автоматичних приладів та апаратури, 

легкових автомобілів, автобусів тощо.

Звичайно, це відобразилося внаслідок ланцю-

гової реакції на фінансових показниках діяльнос-

ті підприємств. Тобто, незважаючи на прибуткову 

діяльність у 2008 р., підприємства «Дніпровагон-

маш», «Луганськтепловоз», «Донбаскабель» та 

Київський мотоциклетний завод у 2009 р. все ж 

таки отримали збитки. А такі підприємства, як 

«Мотор Січ», «Азовмаш», «ХСЗ» (Херсонський 

суднобудівельний завод), «ЗТР» (Запоріжтранс-

форматор), завод «Супер», «Науково-виробниче 

об’єднання ім. Фрунзе» та «Харківський підшип-

никовий завод» (ХАРП), навпаки, продемонстру-

вали протилежний приклад і не лише перекрили 

збитки у кризовому 2009 році, а й отримали при-

бутки від своєї діяльності (табл. 1) [6].

У той же час у негативному, на перший по-

гляд, впливі світової нестабільності можна зна-

йти і позитивні моменти, зокрема — посилення 

інтеграційних процесів між підприємствами ма-

шинобудування на іншому рівні організаційно 

господарської взаємодії як у промисловому, так і 

фінансово-промисловому напрямках.

Так, наприклад, посилення інтеграційних 

процесів на підприємствах машинобудування від-

бувається у формі кооперації. Найважливішою 

рисою цієї форми інтеграції є самостійність, еко-

номічна свобода діяльності підприємств, спіль-

ність економічних інтересів усіх членів кооперації

Таким прикладом кооперації є утворення 

спільного підприємства між концерном «Азов-
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Таблиця 1

Фінансові показники діяльності підприємств машинобудування України у 2008–2009 рр. (млн. грн.)

Підприємство/завод

 (+) прибуток /

(-) збиток
2008 2009

Авіакосмічна промисловість
Мотор Січ — найбільший в СНГ виробник авіаційного й газотурбінного устаткування 2,6 741,2

Металургійне машинобудування
ЗАТ НКМЗ — Новокраматорський машинобудівний завод 773,4
Маріупольський завод важкого машинобудування -29 -167,4
ВАТ Краматорський завод важкого верстатобудування -26 -5,5
ВАТ Азовмаш 2,4 2,6

Гірничошахтне та гірничорудне машинобудування
ЗАТ НВК Гірничі машини — науково-виробнича компанія (Київ) 44,5
ВАТ Артемівський машзавод «ПЕРЕМОГА ТРУДА» -0,7 -1,4
ЗАТ КЗГО — Криворізький завод гірничого обладнання 114,4 57
ВАТ Горлівський машзавод -1,3 -1,4

Підшипникова промисловість
ВАТ ХАРП — Харківський підшипниковий завод -6,5 35,5

Залізничне машинобудування
ВАТ Дніпровагонмаш -163,3 -136,9
ВАТ Ізюмський ТРЗ -9,5 0
ВАТ ХК Луганськтепловоз 1,1 -157,4
ВАТ КВБЗ — Крюківський вагонобудівний завод 400 71,5
ВАТ ДТРЗ — Дніпропетровський тепловозоремонтний завод 7,5 0,3
ВАТ ЗЕРЗ — Запорізький електровозоремонтний завод 4,4 0,4

Приладобудування
ВАТ Рівненський радіотехнічний завод -4,1 -9,5

Автомобільна промисловість
ВАТ Запорізький автомобільний завод -189,8 -145
ВАТ КМЗ — Київський мотоциклетний завод 1,3 -8
АТ ХК АВТОКРАЗ 33,7 30,9
ВАТ ЛУАЗ — Луцький автомобільний завод -165,9
ЗАТ Єврокар 190,5 16,7
ВАТ КРКЗ — Кременчуцький колісний завод 26,1 1,1

Тракторне та сільськогосподарське машинобудування
ВАТ ВЗТА — Вінницький завод тракторних агрегатів 110
ВАТ Токмацький КШЗ — Токмацький ковальсько-штампувальний завод 5,3 2,1
ВАТ Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе -155 -104,1

маш» та Акмолінським заводом (Казахстан). До-

говір із казахськими машинобудівниками був 

підписаний у вересні 2009 р. і передбачає, що 

«Азовмаш» стане головним підрядником у поста-

чанні вагонів для Казахської залізниці і таким чи-

ном на найближчі роки буде завантажений замов-

ленням із визначеним ринком збуту [7, с. 6–7].

Продовжується також співпраця концерну 

«Азовмаш» із Вишакхапатнамським металургій-

ним заводом (Індія), де вже працюють три «азов-

машевських» 150-тоних конвертера, які потребу-

ють запчастин і модернізації, а у рамках індійської 

держпрограми підтримки металургії концерн роз-

раховує на участь у реконструкції сталеплавиль-

ного цеху № 1 цього ж заводу.

Стаханівський вагонобудівний завод (СВЗ) 

обрав фінансово-промисловий вид інтеграції, 

увійшовши до групи «Фінанси і кредит», яка вже 

надала підприємству фінансову підтримку. У рам-

ках «Програми підтримки вітчизняного виробни-

ка» (стартувала у січні) компанія поновила креди-

тування із закупівлі вагонів СВЗ за клієнтською 

програмою «Вагони і кредит». Зараз завод актив-

но просуває свою продукцію на ринки Прибалти-

ки та Росії, що дозволить йому розраховувати на 

випуск 1,8–2 тис. вагонів на рік, що буде достат-

нім для рентабельної діяльності підприємства.

Важливими чинниками посилення інте-

граційних процесів є відсутність замовлень, яка 

спонукає підприємства до активного пошуку 

нових зовнішніх ринків збуту, а також жорстка 

конкуренція зі світовими лідерами галузі — ком-

паніями Danieli (Італія), Siemens VAI (Австрія), 

SMS Demag (Німеччина), російськими заводами 

важкого машинобудування «Уралмаш» та «Брян-

ський машзавод», яка ще більше посилює праг-

нення вітчизняних машинобудівників до пере-

творення своїх конкурентів на партнерів через 

реалізацію спільних з ними проектів. Прикладом 

таких інтеграційних процесів у металургійному 

машинобудуванні є те, що Новокраматорський 

машинобудівний завод (НКМЗ), одне з найбіль-

ших підприємств України, яке експортує про-

дукцію важкого машинобудування, спільно з 

Danieli (Італія) приймає участь у тендерах в Індії. 

Також НКМЗ посилює інтеграційну взаємодію у 

напрямі розширення дилерської мережі за кор-

доном шляхом об’єднання зусиль з фірмами, які 

займаються постачанням електронної продукції 

для машинобудівників [8, c. 62].
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Найбільшими виробниками вагонів в Україні 

є чотири компанії, які випускають до 90 % всієї 

продукції. Попередні 3–4 роки характеризувалися 

як збільшенням попиту на продукцію виробників 

вагонів, так і зростаючими цінами на неї. Сьогодні 

українське залізничне машинобудування — одна з 

найбільш експортоорієнтованих галузей промис-

ловості. Українські виробники до кризи займали 

35–40 % ринку РФ і 45 % — Казахстану.

У галузі машинобудування, ремонту і мон-

тажу машин та устаткування прогнозується по-

дальше нарощення обсягів виробництва: приріст 

у I кварталі вищий, ніж у відповідному періоді 

2010 року. Це забезпечується шляхом поєднання 

приросту виробництва для потреб внутрішнього 

ринку з використанням переваг міждержавної 

кооперації. Зростатиме випуск транспортного, 

важкого, електротехнічного, електронного, ін-

струментального та сільськогосподарського ма-

шинобудування.

Але внутрішній ринок машинобудування 

скоротився, його ємність становить менш ніж 

10 %. Змінилася структура ресурсів машинобуду-

вання, доля імпорту звеличилася до 38,8 %, а доля 

імпорту у вітчизняних споживачів машинобудів-

ної продукції звеличилася до 51,8 %, що дорівнює 

50 % внутрішнього ринку.

За роки кризи у галузевій структурі склалися 

негативні тенденції. Збільшилася доля базових 

галузей, питома вага яких становить 56,9 %; для 

порівняння у США, Великобританії, Франції, Ні-

меччині ця доля становить 4–7 %.

Така ситуація потребує перегляду промисло-

вої політики, розробки шляхів підвищення долі 

галузей кінцевого споживання.

Через недосконалу структуру товарного 

експорту виникла низка загроз економічній 

безпеці України: від’ємне сальдо зовнішньої 

торгівлі, зменшення припливу валюти, форму-

вання від’ємного сальдо платіжного балансу, 

деіндустріалізація економіки, зниження рівня 

соціальної безпеки.

Незважаючи на те, що українська продукція 

машинобудування експортується до 77 країн сві-

ту, структура зовнішньої торгівлі України не від-

повідає сучасним тенденціям на світовому рин-

ку i характеризується низьким якісним рівнем 

багатьох традиційних i потенційних експортних 

товарів; продукція українських машинобудівних 

підприємств є конкурентоспроможною лише на 

ринках СНД, зокрема Росії. Питома вага експор-

ту в інші країни є незначною.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, у цілому ситуація на підприємствах 

машинобудування й досі залишається складною, 

а світова фінансово-економічна криза лише заго-

стрює вже давно існуючі проблеми і призводить 

до збільшення кількості фінансово неспромож-

них підприємств.

У той же час дослідження останніх тенденцій 

розвитку галузі свідчить про формування пев-

ної позитивної динаміки обсягів виробництва й 

експорту продукції машинобудування. Не менш 

важливою тенденцією розвитку галузі є поси-

лення інтеграції як у промисловому, так і фінан-

сово-промисловому напрямах на підприємствах 

машинобудування. Тобто підприємства у проти-

стоянні кризі вдалися до ефективного антикризо-

вого управління, яке характеризується здатністю 

своєчасно і конструктивно адаптуватися до змін 

зовнішнього середовища через дослідження й 

удосконалення внутрішнього управління та фор-

мування структури діяльності, завдяки якій вони 

зможуть досягти стратегічних і поточних цілей.
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