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NEW ECONOMIC MODEL OF UKRAINE CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF INTEGRATION ASSOCIATIONS IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Розглянуто суть інтеграційної взаємодії підприємств машинобудівного комплексу України. Проаналізовано 

рейтинг вітчизняних та зарубіжних підприємств високотехнологічного машинобудування. Представлено сучасні 

аспекти формування нової економічної моделі розвитку України на основі створення інтеграційних об’єднань 

великих та малих підприємств машинобудівного комплексу, які готові конкурувати на міжнародних ринках. 

 
Рассмотренанеобходимость интеграционного взаимодействия предприятий машиностроительного комплекса 

Украины. Проанализированы рейтинги отечественных и зарубежных предприятий высокотехнологичного 

машиностроения. Представлены современные аспекты формирования новой экономической модели развития 

Украины на основе создания интеграционных объединений крупных и малых предприятий машиностроительного 

комплекса, которые готовы конкурировать на международных рынках сбыта. 
 

The content of integration cooperation of engineering enterprises' complex of Ukraine is considered. The rating of 

domestic and foreign high-tech engineering enterprises is analyzed. The modern formation aspects of new economic 

model of development of Ukraine, based on creation of integration unions of big and small business of engineering 

complex, which are ready to compete on foreign markets, are represented. 
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Постановка проблеми 
Інтеграція є найбільш очевидним процесом, 

який характеризує зміни суспільного розвитку в 

економічному середовищі. Це також етап переходу 

від регіоналізації до глобалізації, від структуризації 

економічного простору до набуття універсальних 

ознак суспільних відносин, що поглиблює 

взаємодію між суб’єктами цих відносин на 

міждержавному рівні, «ігноруючи» 

континентальний простір.  

Наразі створення сприятливого середовища 

для інтеграційної взаємодії підприємств великого і 

малого бізнесу машинобудівного комплексу 

України (МБК), має формуватися на основі 

оптимізації процесів алокації державних фінансів 

та промислової політики. Теперішні економічні 

умови не є сприятливими для стабілізації розвитку 

МБК. Тому саме сьогодні процеси інтеграційної 

взаємодії у змозі забезпечити певну стабілізацію 

завдяки провадженню і реалізації спільних 

взаємовигідних завдань господарської політики 

інтегрованих та інтеграційних суб’єктів 

господарювання МБК. Можна констатувати, що в 

основному поняття інтеграції підприємств цього 

комплексу передбачає взаємодію елементів 

середовища або його суб’єктів на основі взаємної 

ідентифікації ними єдиних принципів управління і 

потребує детального вивчення. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Дослідженню проблем інтеграційної взаємодії 

приділяється багато уваги в науковій літературі, 

зокрема в працях таких вітчизняних авторів, як:                  

А.І. Бельчук, А.С. Булатов, В.Н. Бурмістров,                         

Ю.Г. Козак, А.П.Кирєєв, Ю.В. Макогон, В.В. Піменов, 

Е.Ю Романова, І.А. Спірідонов, А. Слівоцкий,              
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К.В. Холопов і ін. а також роботах американських 

вчених, зокрема: Дж. М. Кейнса, М. Портера,                    

Л. Роджера, Р. Морріса, М. Уолтера. 

 

Постановка завдання 
Представлення перспектив формування нової 

економічної моделі розвитку України на основі 

формування інтеграційно-орієнтованого 

підприємницького середовища для вітчизняних 

підприємств машинобудівного комплексу. 

Обгрунтування доцільності створення 

інтеграційних об’єднань у його галузях на засадах 

збереження принципу самостійності суб’єктів 

інтеграційної взаємодії. 

 

Виклад основного матеріалу 

Призначенням інтеграції є об’єднання окремих 

національних економічних систем (на 

міждержавному рівні) у єдиний економічний 

простір – своєрідну модель глобального 

конкурентоспроможного інтегрування, яка 

забезпечила б стратегічні позиції нашої держави на 

світових міжнародних ринках. Тоді принципами 

транснаціоналізації процесів виробництва 

машинобудівної продукції для суб’єктів 

господарської діяльності стають: 

- створення сприятливих умов для 

інноваційної діяльності МБ-підприємств; 

- стимулювання розвитку галузей МБК; 

- співпраця МБ-підприємств малого і великого 

бізнесу, що передбачає централізовану модель 

співробітництва, визначаючи автономію малих 

(середніх) суб’єктів господарської діяльності. 

Для успішного функціонування 

транснаціональних формувань у МБК важливою є 

їх організаційна структура, яка залежить від 

способу інтеграції підприємств. Зважаючи на це, 

сьогодні успішно функціонує  велика кількість 

різних типів інтегрованих об’єднань, які мають 

специфічні організаційні форми діяльності. У 

машинобудуванні це: холдинги, корпорації та 

неофіційні промислові групи, які об’єднують 

виробничий і фінансовий капітал, функцінуючи за 

межами машинобудівної галузі.  

Сьогодні здатність до модернізації та 

управлінських інновацій є питанням виживання на 

ринках високотехнологічної продукції.  Це в повній 

мірі стосується провідних підприємств 

машинобудування, які виробляють 

високотехнологічну продукцію. З огляду на це, 

перспективи галузі високотехнологічного 

машинобудування України дозволяє оцінити 

рейтинг підприємств за рівнем управлінських 

інновацій [1]. Рейтинг підприємств 

високотехнологічного машинобудування України 

представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рейтинг підприємств високотехнологічного машинобудування України  
 

Компанія 
Місце у 

рейтингу Forbes 
2012р. 

Виручка у 
2011 р., млн. 

грн. 

Місце у рейтингу за 
рівнем управлінських 

інновацій у 2013 р. 

Азовмаш 24 10 416 26-29 

Крюковский вагонобудівний завод 44 6 178 10 

Мотор Січ 50 5 793 5-6 

Богдан 52 5 656 2 

Дніпровагонмаш 78 3 857 43-50 

ПАТ«Запоріжтрансформатор» 83 3 591 17-19 

НОРД 84 3 579 17-19 

Стаханівський вагонзавод 86 3 497 23 

SLAV AG 105 2 900 * 

НКМЗ 108 2 755 3 

Сумське НПО ім. Фрунзе 109 2 737 11-15 

НВК Гірничі машини 148 1 800 * 

Луганськтепловоз 151 1 694 7-9 

Турбоатом 189 1 268 4 

Дизельний завод 198 1 119 43-50 

* - дані відсутні 
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Зокрема, до списку попали всі найбільші 

компанії машинобудування України 2012 року за 

версією журналу Forbes [2], які в своїй 

номенклатурі мають високотехнологічну 

продукцію, що є важливою передумовою 

забезпечення їх конкурентоспроможності та 

сталого розвитку. Як бачимо, серед підприємств, 

які включені до рейтингу-2013, лідерами є ЗАЗ, 

Богдан та НКМЗ. Також до першої десятки ввійшли 

Турбоатом, Мотор Січ, Corum Group, АвтоКрАЗ, 

Луганськтепловоз, Антонов та Крюківський 

вагонобудівний завод. При цьому місце кожного 

суб’єкта господарської діяльності у рейтингу 

залежить від: 

- впровадження ним сучасних маркетингових 

технологій; 

- діяльності з управління процесами 

постачання та збуту;  

- присутності на висококонкурентних 

зарубіжних ринках; 

- ефективна політика науково-технічного 

розвитку виробництва; 

- привабливість підприємств для інвестицій. 

Сьогодні інтегровані структури бізнесу 

відіграють провідну роль в економіці розвинених 

держав зарубіжжя і характеризуються як 

диверсифіковані багатофункціональні структури, 

створені на основі об’єднання капіталів 

промислових підприємств, кредитно-фінансових 

установ та інших суб’єктів господарювання з метою 

максималізації прибутку, підвищення ефективності 

фінансових операцій, посилення конкурентоспро-

можності на внутрішніх і зовнішніх ринках, 

зростання економічного потенціалу як усієї групи в 

цілому, так і кожного з її учасників.  

У машинобудуванні прикладом таких структур 

є [3; 4]: 

- у рейтингу ТОП 25 2012р. найбільших 

компаній світу: Toyota Motor (Японія) – 10 місце, 

надходження і прибуток: 235364 та 3591млн. дол. 

США;  

Volkswagen (Німеччина) – 12 місце, 

надходження і прибуток: 221551 та 21426 млн. дол. 

США; General Motors (США) – 19 місце, 

надходження і прибуток:  150276 та 9190 млн. дол. 

США; 21. Daimler (Німеччина) 10 місце, 

надходження і прибуток: 48139 та 7880 млн. дол. 

США. 

- у рейтингу Fortune 500 2013р. 

GeneralMotors та FordMotor – відповідно 7 та 10 

місце серед самих прибуткових компаній світу з 

виручкою від реалізації – 152.3 та, відповідно 134.3 

млрд. доларів. 

Зараз конкурентність машинобудівної 

продукції – це один з факторів лібералізації 

економіки  України і посилення її 

транснаціоналізації. За сучасних умов динаміка 

процесів економічного розвитку характеризується 

загальним глобально-інтеграційним ресурсом 

країни, який трактується як засіб її ефективного 

функціонування в умовах посилення глобальної 

інтеграції. Сьогодні глобально-інтеграційним 

ресурсом України можуть стати машинобудівні 

галузі її економіки. Проте, у структурі інвестиційної 

продукції машинобудування у валовому 

нагромадженні основного капіталу домінуючою є 

частка імпортованої продукції, яка зросла з 87,4 % у 

2009 р. до 94,1 % у 2011 р., дещо скоротившись у 

2012 р. до 92,9 % (тоді як у 2002-2003 рр. вона 

становила 68,3 та 77,2 % відповідно). Це, все таки, 

свідчить про недостатній рівень інтеграції 

вітчизняного машинобудування з іншими галузями 

української економіки, які забезпечують власні 

потреби в інвестиційній продукції за рахунок 

імпорту. Однак, показники інноваційного розвитку 

МБК є найкращими серед усіх галузей української 

промисловості, а частка інноваційно активних 

підприємств у 2012 р. становила 24,7%. Крім 

того,за обсягами накопичених прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ)МБК України посідає друге місце у 

світі серед видів промислової діяльності (на 

першому місці – видобувна промисловість); з 1990 

р. відбулося зростання накопичених обсягів ПІІ у 

галузь з 236,9 млрд дол. США до 1,2 трлн дол. США 

у 2011 р. Та обсяг накопичених ПІІ у 

машинобудування залишається вкрай незначним, і 

на початок 2014 р. він зріс лише на 0,3 % порівняно 

з початком 2010 р. У накопичених обсягах ПІІ 

станом на кінець 2013 р. найбільшими є частки 

Кіпру (24 %), Кореї (13,6 %) та Німеччини (10,1 %) 

[5]. 

Глобально-інтеграційний ресурс МБК 

Українивказує на її інтеграційні переваги завдяки 

підвищенню конкурентоспроможності 

машинобудівного сектора на світовому ринку. Слід 

зазначити, що прибутковість фінансово-

виробничих структур унаслідок їх участі у 
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транснаціоналізаційних процесах пов’язана 

насамперед із забезпеченням науково-технічного 

прогресу у виробництві. Тобто для реалізації 

довгострокових стратегій економічного розвитку 

об’єднаних інтеграційних структур у МБК 

необхідний безперервний інноваційний процес, 

який включає розробку і впровадження 

нововведень та реалізацію нової або 

вдосконаленої продукції. Як наслідок – взаємні 

переваги інтеграційного розвитку дають 

можливість поліпшити економічну ситуацію в 

країні шляхом капіталізації її фондового ринку. 

Отже, імідж компанії галузі МБК навзаєм 

пов'язаний з іміджем країни її базування: 

ринковим устроєм, поширенням глобалізаційних 

процесів функціонування одно- та багатогалузевих 

інтеграційних груп національного чи 

транснаціонального типу, корпоративного сектора 

економіки. 

Однак, при цьому необхідною є наперед 

визначена пропорційність між іноземним 

капіталом, поширеним за межі країни-реципієнта 

завдяки розвитку глобалізаційних процесів у 

світовій економіці, і національним капіталом будь-

якої держави. Так, одногалузеві національні 

компанії сприятимуть зміцненню незалежних 

позицій економіки держави, що, своєю чергою, 

забезпечить приплив портфельних інвестицій 

через корпоративний сектор. За такого підходу 

одногалузеві об’єднання в МБК можуть 

сконцентрувати свою діяльність, дістати доступ до 

державних фінансових забезпечень. Крім того, 

державний вплив на стабілізацію економічних 

процесів може поширюватися способом участі на 

правах власності у капіталі компанії; забезпечення 

держзамовлень; гарантування прав повернення 

позикових коштів; демонополізації ринку шляхом 

розробки та реалізації принципів ефективної 

фінансово-економічної політики та норм 

антимонопольного законодавства. 

Загалом, реалізовуючи державну політику 

підтримки пріоритетного галузевого розвитку МБК, 

передбачаємо можливість участі світових 

інтеграційних структур і у контролі корпоративного 

сектора економіки держави. Згодом  ймовірна 

інтеграція бізнесу України і у міжнародні структури. 

 

 
 

Висновки 
Нова економічна модель розвитку України 

повинна бути орієнтована передусім на створення 

конкурентоспроможного середовища, що 

сприятиме розвитку інтеграційних процесів в 

економіці. Структури інтеграційного типу МБК 

України у перспективі можуть розширити 

функціональну діяльність, перетворюючись на 

транснаціональні об’єднання із концентрованим 

фінансовим і промисловим капіталом. 

Із становленням ринкової системи 

господарювання нарощування економічного 

потенціалу країни можливе завдяки використанню 

саме цих структур. Сьогодні така перспектива 

стосується сектора малого (середнього) бізнесу 

(МСБ) машинобудівних галузей економіки країни 

як найбільш мобільного у сфері інноваційного 

розвитку та інвестиційної підтримки. Сучасні 

інтеграційні об’єднання на основі взаємодії 

великих та малих підприємств у МБК готові 

конкурувати у галузях машинобудування, 

завойовуючи нові ринки капіталу. Це будуть 

структури із високим ступенем адаптивності до 

економічної ситуації в державі, оскільки  

використовуватимуть переваги мобільного 

підприємницького сектора МСБ. Зважаючи на 

середовище функціонування останнього, 

перспектива діяльності інтеграційних структур 

узгоджує такі питання: права власності, 

транзитність, попит і пропозиція товарної продукції 

та послуг, а також промисловий, інтелектуальний, 

трудовий, технологічний потенціал. Отже, для 

малого (середнього) підприємництва ефект 

інтеграції в МБК незалежно від її типу може 

передбачати ті ж переваги, що й для великих 

корпоративних структур, а саме: 

- збереження власності; 

- уникнення подвійного оподаткування, 

використання податкових пільг та нижчих ставок 

податків завдяки чинності міжнародних 

законодавчих актів підтримки холдингових 

компаній; 

- розширення діяльності на іноземних ринках 

із дефіцитом ресурсу, продукованого структурами 

інтеграційного типу, як наслідок – отримання 

надприбутку; 

- проникнення на нові ринки із дешевими 

виробничими ресурсами, перенесення окремих 

виробничих операцій за межі країни базування 

компанії. 
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В межах даної статті показано, що стратегічною складовою розвитку Української держави є інформаційна 

політика важливим питання якої сьогодні є синхронізована реалізація Концепції державної інформаційної політики 

та Доктрини інформаційної безпеки України. Особливої уваги приділено прийняттю Закону України «Про основні 

засади державної комунікативної політики», який би забезпечував впровадження єдиної чітко інтегрованої системи 

налагодження комунікативної взаємодії із громадськістю.  

 

В рамках данной статье показано, что стратегической составляющей развития Украинского государства является 

информационная политика важным вопрос которой сегодня синхронизирована реализация Концепции 

государственной информационной политики и Доктрины информационной безопасности Украины. Особого 

внимания уделено принятию Закона Украины «Об основных принципах государственной коммуникативной 

политики», который бы обеспечивал внедрение единой четко интегрированной системы отладки 

коммуникативного взаимодействия с общественностью. 


