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ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. А. Ващенко, аспірант, ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій», ann.vaschenko@outlook.com
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: аналізу та синтезу – при визначенні сучасного стану галузі
машинобудування та промисловості України; індукції та дедукції – при
встановленні ролі машинобудування у розвитку

як промисловості, так

і

національної економіки.
Результати. На основі аналізу останніх досліджень розвитку діяльності
галузі машинобудування в сучасних умовах визначено її частку в загальному
обсязі виробництва промислової продукції, експорті й імпорті, а також
розраховано рентабельність машинобудівних підприємств.
Встановлено, що за останні роки частка машинобудування у промисловій
структурі України значно зменшилась, а зростання обсягів продукції даної
галузі відбувається більшою мірою за рахунок зростання цін. Виявлено, що
відсутність сприятливих умов для діяльності промислових підприємств
машинобудування призводить до неефективного використання ресурсів та
унеможливлює формування достатнього обсягу прибутку.
Новизна. Запропоновано виявляти залежність зростання обсягів продукції
промисловості від її цін за допомогою аналізу відповідних індексів.
Встановлено

залежність

зовнішньоекономічної

розвитку

діяльності

вітчизняного

підприємств.

машинобудування

Виявлено

проблеми,

від
що

призводять до погіршення соціально-економічного стану та матеріальнотехнічної забезпеченості підприємств галузі машинобудування України.
Практична значущість. У ході дослідження тенденцій функціонування та
пріоритетних напрямків розвитку машинобудування виявлено, що його роль у
розвитку промисловості національної економіки займає провідне місце. Оцінка
діяльності підприємств машинобудування дала змогу виявити основні проблеми
та причини їх виникнення, що, в свою чергу, дозволить застосовувати
ефективні макроекономічні та мікроекономічні механізми для виходу із
нестабільної ситуації в галузі.
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виробництва
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