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Машинобудування – провідна галузь вітчизняної промисловості, яка 

забезпечує випуск машин і устаткування для багатьох галузей господарства і 

населення. Її розвиток визначає рівень НТП у національній економіці, 

забезпечує її технічне переозброєння і підвищення ефективності всього 

суспільного виробництва. В той же час, аналіз основних тенденцій 

виробництва промислової продукції машинобудування в Україні за період 

2007–2011 рр. свідчить про наявність дуже тісного кореляційного зв’язку 

між фінансово-економічним станом підприємств даної галузі та 

економічною і політичною ситуацією в країні (табл. 1), що доводить 

необхідність гнучкого державного регулювання розвитку цієї галузі 

(зокрема, у частині формування дієвого мотиваційного механізму та системи 

стимулювання). 

 

Таблиця 1  

Індекс виробництва продукції машинобудування [1] 
Вид діяльності 2007 2008 2009 2010 2011 

Машинобудування 119 100,3 55,1 136,1 117,2 

Виробництво машин та устаткування 103 98,2 62,4 121,1 112,5 

Виробництво електричного, електронного та 

оптичного устаткування 

 

129,1 

 

93,2 

 

71,8 

 

124,2 

 

114,7 

Виробництво транспортних засобів та 

устаткування 

130 105,7 42,1 161,9 122,6 

 
Враховуючи це, для забезпечення стабільного розвитку галузі слід 

розробити відповідну державну програму, яка повинна передбачати такі 

заходи: залучення іноземних інвестицій шляхом надання додаткових пільг 

іноземному інвестору (встановлення різних пільгових режимів щодо ставки 

податку на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями, значне 

зменшення сум орендних платежів за землю при спорудженні господарських 

об'єктів за участю іноземних інвесторів тощо); державне стимулювання  

процесу технічного та технологічного оновлення виробничих фондів шляхом 

звільнення від сплати ввізного мита на товари та матеріали, які 

використовуватимуться для виробництва продукції на експорт; створення 

спільних підприємств.  
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