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Вступ. В умовах післякризового відновлення та реформування реального 

сектору економіки важливого значення набуває формування ефективної 

машинобудівної галузі, яка б відповідала вимогам сучасного глобального 

середовища. Досвід розвинених країн свідчить, що саме ця галузь є основою 

високого економічного рівня розвитку країни та її конкурентоспроможності, що 

забезпечує належний рівень економічної безпеки держави. 

Основним чинником конкурентоспроможності вітчизняного 

машинобудування є використання власних науково-інноваційних ресурсів для 

реалізації конкурентних переваг шляхом розвитку сучасних напрямів як 

фундаментальної науки (фізика, математика, економіка, інформатика тощо), так 

і визнаних наукових шкіл у сферах електрозварювання, радіоелектроніки, 

енергозбереження, військових технологій, а також наявність широкої мережі 

науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, академічних інститутів, 

високий освітній рівень населення.  

Разом з цим, проблема конкурентоспроможності машинобудівного 

комплексу України на світових ринках є складною і комплексною. Загалом, 

машинобудування залишається технологічно відсталим, інституційно 

нерозвинутим, надто вразливим до кон’юнктурних коливань на світовому 

ринку. Україна потребує комплексного формування та поетапної реалізації 

національної стратегії розвитку машинобудівної галузі та забезпечення 

належного рівня її конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

 Актуальність проблеми 

В цьому контексті особливої актуальності для України набуває проблема 

створення дієвих механізмів щодо підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України, який повинен 



стати “локомотивом” високотехнологічного розвитку країни та фундаментом 

ефективної міжнародної економічної інтеграції.  

Виклад основних результатів дослідження. Розвиток машинобудування 

України стримується низькою інноваційною активністю машинобудівних 

підприємств. Негативні тенденції в інноваційному розвитку машинобудування 

зумовлені низьким рейтингом конкурентоспроможності, за яким Україна 

станом на вересень 2012 р. серед 144 країн посідає 73 місце [1] (перше-четверте 

місця займають Швейцарія, Сінгапур, Фінляндія та Швеція відповідно). 

Основними факторами недостатнього рівня рейтингу 

конкурентоспроможності є низькі рейтинги, що визначаються за іншими 

показниками (табл.1). 

Таблиця 1 
Світові рейтинги України [12] 

  
Номінація рейтингу Місце України в 

рейтингу 
Кількість 
країн, що 
приймала 
участь в 
рейтингу 

2010 2011 

Індекс людського розвитку (ІРЛП ООН) 69 76 187 
Розвиток інформаційних технологій 90 90 167 
Економічна свобода (Herіtage 
Foundatіon та газета Wall Street 
Journal) 

162 164 179 

Корумпованість економіки 
(Transparency International) 

134 144 176 

Сприятливість ділового середовища (ВБ, 
IFC) 

145 152 179 

Індекс інновацій і конкуренції 
(Всесвітній економічний форум (WEF) 

85 89 139 

Розвиток фінансової системи 
(Всесвітній економічний форум (WEF) 

54 59 62 

Рейтинг державних облігацій (Moody”s) 
[136] 

B2 B3** - 

Індекс верховенства права (Проект 
світової юстиції) 

85 87 97 

 



Найбільший тиск на рейтинг конкурентоспроможності здійснюється 

чинниками, що визначають корумпованість економіки. Так, Україна за цим 

рейтингом набрала лише 26 балів зі 100 можливих і посіла 144 місце зі 176 

країн, охоплених дослідженням [11]. Стільки ж балів отримали Сирія, Папуа-

Нова Гвінея, Конго, Еритрея. Найголовнішим чинником зростання корупції, на 

думку експертів Transparency International, стали: бездіяльність Національного 

антикорупційного комітету при Президентові України та невиконання завдань 

Державної програми протидії корупції. 

Суттєвим фактором підвищення конкурентоспроможності 

машинобудування є роль держави. Саме держава повинна створити механізм 

державної інноваційної політики з метою підвищення заінтересованості 

машинобудівників у результатах власної роботи. На сьогодні в Україні 

найбільш конкурентоспроможними секторами машинобудування на світовому 

рівні є космічна й авіаційна галузі, нові покоління електричних та електронних 

виробів, ядерних реакторів, виробництво вітчизняного енергозберігаючого 

устаткування, обладнання та приладів. Продукція комічної галузі, зокрема 

створення ракетоносіїв за програмами «Циклон» і «Зеніт», участь у 

міжнародній програмі «Морський старт», у рамках якого забезпечуються 

запуски космічних апаратів з морської платформи на екваторі, та створення 

національного супутника зв’язку користується великим попитом у світі. 

Стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в 

машинобудівній галузі на період до 2021 р. повинні бути [7]: 

-  освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної 

системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 

військової техніки; 

- освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 

джерел енергії; 

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 

з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 



-   технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

-   впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки. 

Для реалізації стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності в 

машинобудівній галузі державою запроваджуються заходи [7] щодо: 

1) розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, 

технологічних парків, наукових парків, технополісів, інноваційних бізнес-

інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, венчурних 

фондів тощо);  

2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що відповідають 

середньостроковим пріоритетним напрямам загальнодержавного рівня;  

3)    прямого бюджетного фінансування та співфінансування;  

4) відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими 

суб’єктами господарювання у банках;  

5)    часткової компенсації вартості виробництва продукції;  

6)  кредитів за рахунок коштів державного бюджету, кредитів (позик) і 

грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під 

державні гарантії;  

7)    субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;  

8)    податкових, митних та валютних преференцій. 

Значною є роль науки в забезпеченні конкурентоспроможності 

машинобудівного комплексу. Законом України “Про внесення змін до Закону 

України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” [8] визначено 

пріоритетне завдання для фундаментальних наукових досліджень: забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави. 

За оцінкою експертів [4] економічне зростання ефективності виробництва 

в розвинутих країнах світу обумовлено на 15 % змінами у використанні робочої 



сили, на 20 % – змінами, пов’язаними з інвестиціями, і на 60 % – новими 

наукоємними технологіями. За розрахунками інших дослідників [3] 

конкурентні переваги досягаються за рахунок знань, умінь і творчих рішень від 

67 до 97 %. 

На жаль, рівень фінансування науково-дослідних розробок в Україні 

суттєво відстає від подібних показників в інших країнах. За даними Мінфіну 

України, витрати з Держбюджету на наукову та науково-технічну діяльність з 

2,3% ВВП (ще радянський 1990 рік) впали до 0,34% ВВП (кризовий 2008 рік), 

потім дещо зросли і сягали майже 0,5% ВВП – а тепер скотилися до 0,28 % - 

своєрідний “рекорд” за двадцятиліття незалежності (табл.2). 

Таблиця 2 
 

Витрати з Держбюджету на наукову та науково-технічну діяльність [15] 
 

 1990 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Наукова та науково-
технічна діяльність 

2,30 0,34 0,50 0,34 0,41 0,31 0,28 

 

Особливого скорочення державного фінансування зазнала Національна 

Академія наук України, якій на 2013 р. планується виділити лише 65 % від 

необхідної суми (2,5 млрд грн. замість необхідних 3,7 млрд грн.), що змусить 

НАНУ скоротити штат. 

Як наслідок, витрати на науку в Україні в розрахунку на одного дослідника 

складають менше 3 тис. дол. США (в РФ – 8 тис. дол., в Південній Кореї – 92 

тис. дол., в Японії – 142 тис. дол., у Франції – 174 тис. дол., в США – 195 тис. 

дол.). 

Варто нагадати, що у 1990-ті роки держави ЄС згідно з Лісабонською 

стратегією, взяли на себе зобов’язання виділяти на науку не менше 2 % ВВП, 

довівши згодом цю цифру до 3% ВВП. Попри фінансову кризу, зобов’язання 

загалом виконується. Поняття “науково-технічний прогрес”, “наукоємність 

продукції”, “високі технології”, “наукова підтримка продукції” фігурують не 

тільки у спеціальних текстах, а і у політичних актах урядів та президентів 
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більшості держав світу. Провідні держави світу виділяють із державного 

бюджету на її розвиток дедалі більші кошти. Крім того, чималі 

капіталовкладення у наукові дослідження роблять компанії та фірми.  

Наукові дослідження в США завжди були пріоритетами державної 

підтримки. Національні видатки на науку в 2008 р. відносно 2000 р. зросли на 

32,2 % (з 42,7 до 56,6 млрд дол. США [2]) за рахунок держави, промисловості, 

університетів та безприбуткових організацій. На подальшому розвитку 

фундаментальних досліджень було зосереджено виступ президента Барака 

Обами в Національній академії наук США (2009 р.) [14], який вважав їх 

джерелом виробництва нових продуктів, розробки проривних технологій, 

впровадження енергозбереження тощо. На основі пропозицій Президента США 

було прийнято закон «Про економічне відродження і стимулювання інвестицій 

в США» (ARRA — the American Recovery and Reinvestment Act of 2009), де 

передбачалося суттєве нарощення фінансування науки. Зокрема, частка 

фінансування науки з федерального бюджету становить більше 13 %, з 

бюджету штату – 30,3 %, від приватного сектору – 39 %, за рахунок фондів 

університетів - 17,7 %. Річний бюджет Техаського університету складає 3 млрд 

дол., Стенфордського – 1 млрд дол. [6]. 

В Україні подібні джерела фінансування наукових досліджень необхідно 

застосовувати в провідних вузах, зокрема НТУУ “КПІ”, Харківському та 

Львівському політехнічних університетах, Київському національному 

університеті ім. Т.Г. Шевченка та КНЕУ ім. В. Гетьмана. 

Експортний потенціал також є важливим фактором 

конкурентоспроможності країни. Ця проблема пов’язана з аналізом сучасних 

міжнародних тенденцій промислової політики, питаннями оптимізації 

механізму регулювання відкритої економіки України, дослідженням поточних 

умов міжнародного кооперування та торгівлі, інвестиційної діяльності. Крім 

того, забезпечення конкурентоспроможності такої галузі, як машинобудування, 

за сучасних умов передбачає врегулювання численних завдань інноваційного 

розвитку. Саме стан інноваційності зумовлює рівень виробництва 



високотехнологічної продукції, зумовлює фінансування нових циклів 

технологічно місткого, а відтак і наукоємного машино-технічного виробництва 

та надає додаткові конкурентні важелі міжнародної збутової політики. 

Структуру експорту товарів в 2012 р. в машинобудівній галузі визначали 

машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (9,9 %); 

реактори ядерні, котли (5,5 %); електричні машини (4,4 %); засоби наземного 

транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (8,9 %); залізничні локомотиви 

(6,2 %) (табл. 2.2.3.). Попри ризики глобальної депресії в 2012 р., в Україні 

продовжує зростати експорт на продукцію інноваційного характеру. Найбільш 

суттєво за 9 міс.2012 р. проти 9 міс. 2011 р. відбулося зростання експорту 

ядерних реакторів (на 7,7 %, або на 300 млн дол. США), залізничних 

локомотивів (на 10,5 %, або на 400 млн дол. США), літальних апаратів (в 1,8 

разу, або на 500 млн дол. США) та суден – в 2,3 разу (табл.3). Отже можна 

зробити висновок, що підвищення конкурентоспроможності машинобудування 

залежить від розвитку його наукоємних виробництв. 

Таблиця 3 
 

Питома вага експорту продукції машинобудування [18] 
 

 2005 2009 2010 2011 2012** 
XVI. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання, в т.ч. 

8,3 12,6 11,0 9,9 9,9 

реактори ядерні, котли 5,6 7,0 6,1 5,2 5,5 
електричні машини 2,7 5,6 4,9 4,7 4,4 

XVIІ. Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби, в т.ч. 

4,8 4,0 6,3 7,1 8,9 

залізничні локомотиви 2,8 2,0 4,7 5,6 6,2 
інші засоби наземного 

транспорту 
1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 

літальні апарати  0,4 0,5 0,2 0,5 1,4 
судна 0,5 0,6 0,4 0,1 0,4 

XVIІІ. Прилади та апарати 
оптичні 

0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 



Разом з тим, номенклатура вітчизняної продукції машинобудування 

(табл.4) свідчить про низьку експортну спроможність асортименту товарів як 

споживчого, так і промислового призначення.  

Таблиця 4 
 

Обсяги виробництва основних видів машинобудівної продукції [17] 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Устаткування холодильне 
і морозильне промислове, 
тис. шт. 

146 170 173 153 109 215 206 

 
 

198 
 

Трактори для сільського та 
лісового господарства, шт. 

5543 3703 5282 6339 1445 5189 6355 
 

4336 

Холодильники побутові, 
тис. шт. 

242 338 310 222 157 164 129 
 

109 

Машини пральні, тис. шт.    322 208 173 230 164 167 312 253 

Електродвигуни та 
генератори пост. та змін. 
струму, тис шт. 

1061 996 997 694 513 671 563 

 
 

315 

Трансформатори елект., 
млн. шт. 

7,9 13,1 19,5 17,4 12,1 4,0 5,1 
 

3,5 

Апаратура електрична 
низько та високовольтна 
млн. шт. 

70,2 79,1 76,5 67,8 51,7 53,3 70,3 

 
 

51,4 

Автомобілі легкові, тис. 
шт. 

192 267 380 402 66 75 98 
 

61,5 

Автомобілі вантажні, тис. 
шт. 

14,0 12,1 11,4 11,8 2,5 4,9 3,2 
 

2,4 

Вагони вант. несамохідні, 
тис шт. 

21,6 19,9 31,5 30,2 12,7 39,6 52,3 
 

41,3 

 
Зростання імпорту машинобудівної продукції негативно впливає на 

конкурентоспроможність вітчизняного машинобудування. Аналіз 

зовнішньоторговельної діяльності показує, що значна частка товарів 

машинобудування імпортується. Найвагомішими позиціями імпорту продукції 

машинобудівної промисловості в Україну у 2012 р. були легкові автомобілі 

(14,9 %), твели для атомних електростанцій (3,0 %), вантажні автомобілі (2,2 

%), трактори (2,7 %), комбайни зернозбиральні (1,4 %) тощо (табл.5).  

 



Таблиця 5 
 

Товарна структура імпорту продукції машинобудування в Україну у 
2012 р. [22] 

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД млн дол. 
США 

у % до 9 
місяців 
2011 р. 

Усього (84-90 товарні групи)  
у т. ч.: 16335,6 128 

84. Реактори ядерні, котли, машини 5524,1 110,9 

85. Електричні машини 4131,3 108,8 

86. Залізничні локомотиви 803,4 233 
87. Засоби наземного транспорту, крім 
залізничного 4533,8 117,6 

88. Літальні апарати 69,8 165,6 
89. Судна 569,1 907,9 
90. Прилади та апарати оптичні 704,1 111 

 

За період 2005-2011 рр. кількість імпортних виробів машинобудування у 

внутрішньому споживанні зросла з 58,9 % до 80 % (табл.6), що свідчить про 

поступове витіснення вітчизняних виробників з внутрішнього ринку.  

Таблиця 6 
 

Динаміка внутрішнього ринку машинобудівної продукції в Україні [10] 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Обсяги реалізації продукції 
машинобудівної 
промисловості, млрд грн. 

59,7 68,7 86,4 108,9 73,9 101,8 134,8 

у т.ч. експорт, млрд грн. 23,8 28,1 42,8 57,6 53,7 72,9 94,8 
Внутрішнє споживання  

Загальний обсяг (власна 
продукція плюс імпорт), млрд 
грн./ % до попереднього року 

87,4/ 
82 

109,8/ 
126 

143,4/ 
131 

192,1/ 
134 

90,9/ 
47 

129,6/ 
143 

199,5/ 
154 

вітчизняна продукція, млрд 
грн. 35,9 40,6 43,5 51,3 20,2 28,9 40,0 

% вітчизняної продукції в 
загальному обсязі 
внутрішнього споживання 

41,1 37,0 30,3 26,7 22,2 22,3 20,1 

імпортована продукція, млрд 
грн. 51,5 69,2 99,8 140,8 70,7 100,7 159,5 

% імпорту в загальному обсязі 
внутрішнього споживання 58,9 63,0 69,6 73,3 77,8 77,7 80,0 



Аналіз показників зовнішньої торгівлі України у 2005-2011 рр. свідчить, 

що частка імпорту продукції машинобудівної промисловості у загальній 

структурі товарного імпорту України становила у середньому за період 26,7 %, 

у 2011 р. – 24,2 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі зросло у 1,5 разу (з -5,4 

млрд дол. США у 2005 р. до -8,1 млрд дол. США у 2011 р.). Імпорт за вказаний 

період збільшився удвічі (з 10,1 млрд дол. США у 2005 р. до 20,0 млрд дол. 

США у 2011 р.), а експорт – у 2,6 разу (з 4,6 млрд дол. США у 2005 р. до 11,9 

млрд дол. США у 2011 р.) – (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Динаміка зовнішньої торгівлі України продукцією машинобудівної 
промисловості, (млрд. дол. США) [19] 

 
Значний потенціал збільшення конкурентоспроможності 

машинобудування міститься у вітчизняній автомобільній галузі. 

Автомобілебудування швидко реагує на інновації, має невеликий 

технологічний цикл, значну серійність і можливість залучення коштів покупців, 

створюючи мультиплікативний ефект [10]. Автомобілебудування у країнах ЄС 

є пріоритетною інноваційною галуззю разом з біотехнологією, електронікою, 

ІК- технологіями, фармакологію, виробництвом медтехніки. Одне робоче місце 

в автопромисловості дає роботу 7-10 фахівцям суміжних галузей (металургії, 

машинобудування, хімічної, електротехнічної та ін.).  



Разом з тим, в останні роки (2008-2012) виробництво та експорт 

вітчизняної автомобільної продукції має тенденцію до зменшення (автобуси: 

виробництво в 3,3 разу, експорт – в 1,8 разу; легкові автомобілі: виробництво в 

3,3 разу, експорт – в 3,0 рази;), що загрожує втратою позицій виробників і 

занепадом вітчизняного автопрому взагалі (табл.7).  

Таблиця 7 
 

Динаміка виробництва, експорту та імпорту автомобілів в Україні (тис 
шт.) [16] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Автобуси 
виробництво 10,2 1,5 2,7 3,7 3,1 

експорт, тис шт./% до виробн. 1,59/15,6 0,28/18,7 0,53/19,6 0,63/17,0 0,86/27,7 

імпорт, тис шт./% до виробн. 4,1/40,2 1,0/66,7 1,7/63,0 2,8/75,7 3,0/96,8 

Легкові автомобілі 
виробництво 402,0 65,7 75,3 97,5 80,5 

експорт, тис шт./% до виробн. 73,3/18,2 18,1/27,5 32,7/43,4 39,8/40,8 24,1/30,0 

імпорт, тис шт./% до виробн. 370,8/92,2 61,2/93,1 106,8/141,8 189,9/194,7 157,2/195,3 

Вантажні автомобілі 
виробництво 11,8 2,5 4,9 3,1 2,9 

експорт, тис шт./% до виробн. 1,89/16,0 1,38/55,2 2,2/44,9 1,3/41,9 1,3/44.8 

імпорт, тис шт./% до виробн. 75,7/641,5 25,8/1032,0 55,5/1132,6 112,0/3612,9 98,4/3393,1 

 

Слід зазначити ефективність митних заходів РФ щодо захисту 

внутрішнього ринку автомобільної продукції. У результаті, якщо до кризи 

частки імпортних і російських легкових авто серед проданих на ринку були 

приблизно однакові, нині 70 % продаж припадає на автомобілі, які вироблені у 

РФ.  

Для підвищення рівня вітчизняного автомобілебудування необхідне: 

- підняття техніко-економічного рівня виробництва, зокрема за рахунок 

налагодження виробництва комплектуючих виробів прийнятної ціни і якості. 

Розвинуту мережу мають лише ЗАТ “ЗАЗ” та корпорація “Богдан”, які завдяки 

локалізації та сертифікації виробництва в Україні нарощують безмитний 

експорт в Росію українських брендів “Богдан” та ЗАЗ Сенс. Однак обсяги та 



номенклатура імпорту комплектуючих у 2011 р. далека від оптимальної (табл. 

8); 

Таблиця 8 
 

Експорт/імпорт України комплектуючих частин та агрегатів для 
автопромисловості у 2011 р., млн. дол. США [10] 

 
 Експорт Імпорт  Експорт Імпорт 
1.Кузови та кабіни 1,9 182,8 6.Радіатори 6,1 19,8 
2.Коробки передач 5,2 54,2 7.Глушники та вихл. 

труби 
1,2 15,0 

3.Мости різні та їх 
частини 

5,7 53,7 8.Зчеплення та їх 
частини 

7,3 22,7 

4.Колеса, їх 
частини 

35,2 58,0 9.Рульові колеса, 
колонки 

2,8 33,9 

5.Амортизатори 
підвіски 

3,7 72,4    

 

- оновлення основних засобів та впровадження прогресивних технологій. 

Лише 27,8 % підприємств галузі застосовують технологічні процеси з середнім 

віком у межах 5 років. Ступінь зношеності основних засобів в 

автомобілебудівній промисловості у 2011 р. був на рівні 82,1 %, отже, здатність 

галузі щодо оперативного задоволення потреб внутрішнього та зовнішнього 

споживача своєю продукцією в умовах існуючого зростання попиту є 

сумнівною;  

- реалізація потенціалу міжнародного науково-технічного співробітництва 

(МНТС), у т. ч. через злиття з провідними автомобільними компаніями, з метою 

реалізації спільних високотехнологічних проектів, вдосконалення системи 

постачання, прискореного випуску нових моделей. За прогнозами експертів 

[10], до 2020 р. у світі може залишитись близько 10 корпорацій, які будуть 

володіти всіма автомобільними брендами; 

- придбання акцій іноземних автокомпаній та будівництві своїх автозаводів 

за кордоном. Піля придбанням контрольного пакету акцій польського 

автозаводу Fabryka Samochodow Osobowych запорізький ЗАТ “ЗАЗ” 

оптимізував витрати на наукові розробки, розширив мережі поставщиків 



комплектуючих, одержав можливість використання кваліфікованих польських 

працівників, розширив доступ до ринків ЄС; 

- налагодження виробництва автомобілів світових автомобільних 

корпорацій в Україні. Прикладами вдалого співробітництва тут є організація 

виробництва автомобілів компаній GM, Skoda, Renault, Hyundai, Chery, 

Mahindra & Mahindra Limited; 

- впровадження екологічних стандартів Євро. Більшість українських 

автомобілів до цього часу відповідають стандартам Євро-2, в той час як на 

світових автомобільних концернах випускається продукція зі стандартами 

Євро-4 і вищими, що спричинює їх суттєву перевагу на світових ринках. 

Наслідком такої роботи було зняття з виробництва на Запорізькому автозаводі в 

2011 р. моделей «Славута» (ЗАЗ-1103) і «Таврія-пікап» (ЗАЗ-110557); 

- налагодження виробництва наукоємної продукції, зокрема створення 

гібридних авто та електромобілів, розробка інтегрованих стартер-генераторів, 

автоматичних коробок передач, активних підвісок, приладів нічного бачення, 

електронних систем керування, устроїв автоматичної підтримки швидкості 

руху, цифрової автомобільної телефонної та радіоапаратури, полімерних 

композитних матеріалів, впровадження комп'ютерного моделювання 

автомобілів та ін. Співробітництво з провідними світовими автомобільними 

компаніями за цими напрямкам та активізація власних наукових розробок 

значно посилили б позиції вітчизняного автомобілебудування.  

- вирішення проблем утилізації старих авто, що має стати важливим 

інноваційним напрямом. На відміну від розвинутих країн-автовиробників, в 

Україні ця робота тільки розпочинається: підготовлено проект Закону України 

про утилізацію автомобілів, згідно з яким утилізувати техніку імпортери 

повинні будуть самостійно, або підписавши договір з 

уповноваженими підприємствами. У РФ з 1 вересня 2012 р. введено в дію 

закон, яким вводиться утилізаційний податок на імпортовані автомобілі без 

виключень. Раніше в РФ діяла державна програма утилізації старих 

автомобілів, за умовами якої за автомобілі старші 10 років, пропонувалися 



сертифікати у розмірі 50 тис руб. для купівлі нової машини, виробленої на 

території Росії. За час дії програми було видано 600 тис сертифікатів.  

Одним із стратегічних напрямів зміцнення економічної безпеки та 

забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування на 

світових ринках є створення надійного та ефективного захисту прав на 

інтелектуальні продукти, створені машинобудівним сектором країни. Це 

дозволить ефективно їх використовувати шляхом впровадження у виробничі 

процеси та вільно реалізовувати продукцію, створену з використанням прав на 

ці вироби. 

На сьогодні рівень захисту прав на інтелектуальну власність в Україні є 

низьким. Позиції держави у рейтингу Глобальної конкурентоспроможності 

Всесвітнього економічного форуму за показником «Інновації», куди  входить 

підрозділ «Захист інтелектуальної власності» є одними з найнижчих; у 

2009/2010 рр. – 108 місце (зі 133), у 2010/2011 рр. – 113 місце (зі 139), у 

2011/2012 рр. – 117 місце (зі 142). 

Заявки винахідників галузі, які мають патентну чистоту на видачу 

охоронних документів обчислюються одиницями (табл.9). В 2011 р. по всій 

машинобудівній галузі було отримано лише один охоронний документ на 

промисловий зразок (виробництво машин та устаткування) та 7 винаходів, які 

мають патентну чистоту. 

Таблиця 9 
 

Кількість охоронних документів у створених технологіях в 2011 р. [21] 
 Кількість охоронних документів 

 на 
винахід 

на 
корисну 
модель 

на 
промисловий 
зразок 

які 
мають 
патентну 
чистоту 

Переробна промисловість, в т.ч. 112 216 136 13 
виробництво машин та устаткування 57 77 1 3 
виробництво електричних машин та 
устаткування 

 
- 

 
2 

 
- 

 
3 

виробництво транспортних засобів - 1 - - 
виробництво медичної техніки, 
вимірювальних засобів, оптичних 
приладів та використання, годинників 

 
 

7 

 
 
6 

 
 
- 

 
 

1 



Є суттєві недоліки при здійсненні контролю за придбанням нових 

технічних досягнень та інноваційних технологій, які часто не є передовими 

надбаннями науки і техніки. Їх застосування у виробничій діяльності лише 

поглиблює науково-технологічне відставання машинобудівного комплексу 

України від розвинутих країн. Сьогодні в Україні відсутнє державне 

регулювання придбання технологій, створених приватними авторами 

(винахідниками) при здійсненні міжнародної торгівлі.  

Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-V лише передбачено умови для 

формування мотивації суб’єктів господарювання до інновацій та придбанням 

технологій, на купівлю або використання яких виділяються державні кошти. 

Потребує державного регулювання сфера трансферу технологій, зокрема 

створення умов для ефективного і повноцінного розвитку інноваційної 

інфраструктури, визначення особливостей державної підтримки трансферу 

технологій, визначення поняття технологічного брокера та порядку його 

діяльності, визначення порядку контролю і моніторингу реалізації проектів 

трансферу технологій. 

Придбання застарілих технологій, окрім іншого, призводить до 

закріплення “наздоганяючої” моделі інноваційного розвитку машинобудування, 

що ґрунтується на суто споживацькому ставленні підприємств до придбаних з-

за кордону інтелектуальних продуктів та призводить до технологічної 

залежності України від розвинутих країн, поглиблення науково-технологічного 

відставання промислового комплексу й країни в цілому. Про це свідчить 

суттєве зменшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в 

загальному обсязі та обсягу виконаних науково-дослідних робіт у ВВП країни 

(табл.10). Недостатніми є і обсяги придбання зовнішніх знань, які в 2011 р. не 

досягли докризового рівня. 

 

 

 



Таблиця 10 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах [20] 

 
Роки Питома вага 

підприємств, 
що 
впроваджували 
інновації, % 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції, % 

Питома 
вага 
обсягу 
виконаних 
НДР у 
ВВП, %  

Придбання 
зовнішніх 
знань, млн 
грн. 

Кількість 
організацій, 
які 
виконують 
наукові 
дослідження 

Кількість 
науковців, 
осіб 

2008 10,8 5,9 0,90 421 1378 94138 
2009 10,7 4,8 0,95 115 1340 92403 
2010 11,5 3,8 0,90 141 1303 89534 
2011 12,8 3,8 0,79 325 1255 84969 

 

Іншим стратегічним напрямом зміцнення експортного потенціалу може 

стати розвиток інформаційних технологій (ІТ). Україна має всі можливості й 

умови для створення конкурентоспроможного ринку ІТ, де працюють 20 

навчальних закладів із підготовки фахівців високого класу в цій сфері. Цьому 

сприятиме заява Президента України щодо звільнення від сплати ПДВ ІТ-

компаніям на 10 років починаючи з 2013 р. [13]. 

На думку експертів Україна входить в четвірку світових лідерів з розробки 

програмного забезпечення серед експортерів – один млрд дол. США. Попереду 

лише Індія (34 млрд дол. США), Китай (28 млрд дол. США) та РФ (2,7 млрд 

дол. США).  Головними замовниками ІТ-продукції є Google, Microsoft, IBM. 

Базова перевага України перед конкурентами- достатньо високий рівень 

технічної освіти та висока майстерність програмних інженерів. Цей факт, на 

думку керівників IT-консорціуму Intecracy group, очевидний: 25 % робіт 

компанія виконує в держсекторі України, 50 % - корпоративний український 

замовник, 25% - аутсорсинг. Всього більше 500 проектів, в їх числі одна із 

кращих в Європі, електронна система з торгівлі квотами на викиди парникових 

газів, портал Кабінету Міністрів України тощо. 

Машинобудівні підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) 

випускають найбільш наукоємну продукцію, де сконцентровані найсильніші 

http://files.korrespondent.net/organizations/microsoft


інтелектуальні ресурси. В Україні функціонує до 140 «базових» підприємств 

ВПК, а сам він займає одне з провідних місць в світі по експорту військової 

техніки. За офіційними даними експорт продукції ВПК в 2011 р. вперше склав 

більше 1 млрд дол. США.  

На сьогодні портфель військових замовлень країни на найближчі 4-5 років 

перевищує 5 млрд дол. США. При цьому в 2011 р. товари та послуги 

військового і спеціального призначення поставлялися в 62 зарубіжні країни. 

Основними споживачами нашої військової продукції залишаються країни Азії 

(45 %) і Африки (30 %), серед яких лідирують Індія, Тайланд, Алжир, Китай, 

Ірак. В структурі поставок перше місце займає авіатехніка (43,1 %), друге – 

техніка сухопутних військ (36,4 %), третє – засоби ПВО (10 %), враховуючи 

послуги по ремонту і модернізації [5]. 

В основі економічного зростання і підвищення рівня 

конкурентоспроможності машинобудування України одними з головних 

завдань є: зміна технологічних укладів, які забезпечують створення 

виробництв наукоємних товарів та зростання масштабів виробництва на основі 

технологічних укладів, що склалися - сукупності технічних способів 

виробництва товарів і послуг і найбільш адекватних їм організаційно-

економічних форм господарської діяльності.  

Для економіки України характерна наявність багатоукладності: третій, 

четвертий і п’ятий уклади, однак переважають третій і четвертий. Формування і 

розвиток п’ятого технологічного укладу залежить як від державної підтримки, 

так і від інноваційної діяльності підприємств. П’ятий уклад генерує створення 

та вдосконалювання як нових машин і устаткування (комп’ютерів, роботів, 

автоматів тощо), так і інформаційних систем. Для 6-го технологічного укладу 

ключовими напрямками є: біотехнологія, системи штучного інтелекту, 

глобальні інформаційні мережі. 

У розвинених країнах домінує 5-й уклад, який, за прогнозами, завершиться 

в 20-х роках ХХІ в. А домінуючим стане 6-й уклад, що розвивається 

найвищими темпами (20-100% щороку), основою якого стануть 



наноатехнології, генна інженерія, наноелектроніка, фотоніка й 

фотоінформатика [9]. 

Законом України “Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку 

високих наукоємних технологій” було передбачено до 2013 р. змінити 

структуру промислового комплексу за технологічними укладами – це  

збільшити обсяги виробництв 5-го технологічного укладу з 5 до 12 %, а 

виробництв 6-го технологічного укладу – з 1 до 3 %. збільшити частку 

високотехнологічної продукції в експорті України до 20 %. Однак до цього часу 

у машинобудівній галузі України домінують третій і четвертий технологічні 

уклади. Їх частка у промисловому виробництві становить 95 %. Частка п’ятого і 

шостого технологічних укладів не перевищує 5 %, що не сприяє зміцненню 

економічної безпеки держави, не забезпечено розвиток наукоємних технологій і 

на цій основі не проведено широкомасштабної модернізації національної 

економіки. 

Висновки. Проведений аналіз інноваційного розвитку України дозволяє 

виокремити головні чинники підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного машинобудування, а отже і зміцнення економічної безпеки 

держави: 

- здійснення структурної перебудови галузі шляхом створення 

промислово-фінансових об'єднань на кооперативних засадах, що дасть змогу 

сконцентрувати управління власністю та капіталом, підвищити спеціалізацію 

інтегрованих підприємств і посилити їх конкурентоспроможність; 

-  утворення спільних підприємств, які вироблятимуть високоефективну 

техніку на основі сучасних ресурсо- і енергозберігаючих технологій з 

використанням кращих зразків іноземної елементної бази; 

-  технічне та технологічне переоснащення підприємств галузі сучасним 

швидко переналагоджуваним обладнанням для щорічного нарощення 

потужності виробництва нових технічних засобів з використанням 

високоякісних конструкцій, прогресивних матеріалів, досконалої механіки та 

електроніки; 



- створення і впровадження у виробництво новітніх технологій 

машинобудування, розширення номенклатури продукції, забезпечення 

обслуговування технічних засобів, переходу на гнучкий блочно-модульний 

принцип побудови; 

-   освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;  

- концентрація фінансових ресурсів, проведення єдиної промислової 

політики, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції; 

-  сприяння формуванню і розвитку внутрішнього та освоєння зовнішнього 

ринку машинобудівної техніки; 

- розвиток експортного потенціалу галузі за рахунок активізації зовнішньої 

економічної діяльності вітчизняних підприємств і залучення кредитів для 

постачання на експорт продукції машинобудування; 

- удосконалення нормативно-правової бази з регулювання фінансового, 

матеріально-технічного забезпечення машинобудування. 
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