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У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи машинобудівних підприємств України з позиції їх інноваційного розвитку. Визначено, що 
основою стратегічного успіху підприємства є техніко-технологічні зміни, що приводять до організаційного та кадрового оновлення, висувають 
низку нових вимог до управлінських та маркетингових технологій. Було сформовано головні напрями техніко-технологічних змін підприєм-
ства, проведено їх порівняння за рівнем витрат на дослідження та розробки, а також узагальнено групи нематеріальних активів, за якими 
спостерігається примноження інноваційних здатностей підприємств. Виділено особливості інноваційного розвитку підприємств: інтеграційні 
процеси, державна підтримка, кадровий потенціал, а також наявна науково-дослідна база.
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Вступ. машинобудівна галузь України є основою її до-
бробуту та показником економічного зростання. Сьогодні 
вітчизняне машинобудування представлено такими на-
прямами як важке та енергетичне машинобудування, вер-
статобудування, виробництво електронного обладнання, 
автомобілебудування тощо. особливого значення галузь 

набуває в умовах орієнтації на інноваційний тип розвитку, 
адже забезпечує перехід усіх галузей народного господар-
ства до використання новітніх технологій виробництва.

Дослідження стану та особливостей інноваційного 
розвитку машинобудівних підприємств викликає чималий 
інтерес у контексті формування їх стратегічних орієнтирів 
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му перезброєнню, яке спрямовано на енергозбереження  
i зниження матерiаломiсткостi продукцiї. 

Таблиця 1
Напрями техніко-технологічних змін машинобудівних 

підприємств

напрям розвитку

Питома вага підпри-
ємств, що реалізують 

цей напрям, у їх 
загальній кількості, 

%

Використання нових матеріалів  
і безвідходних технологій

13,3

оновлення парку устаткування 46,7

Створення оригінальних 
конструкцій виробів

40,0

технічне переоснащення, яке 
спрямоване на енергозбереження

26,7

технічне переоснащення, яке 
спрямоване на зменшення 
матеріаломісткості

6,7

Скорочення часу виготовлення 
продукту 

26,7

Розширення асортименту та 
номенклатури продукції

40,0

механізація та автоматизація 
процесів проектування та 
виробничого процесу

33,3

Диверсифікація (суміжна та 
несуміжна)

13,3

Для підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ство постійно вдосконалює технологічні процеси, вико-
ристовуючи нові матеріали і безвідходні технології, постій-
но оновлює парк ливарного, механообробного і контроль-
ного устаткування, впроваджує традиційні та оригінальні 
конструкції виробів відповідно до вимог ринку [4].

Впровадження системи наскрізного проектування до-
зволило запропонувати клієнтам нові конструкції поршнів 
меншої маси, із зміненою геометрією поверхні тертя. За-
стосування запатентованої технології проектування дозво-
лило підвищити рухливий момент двигуна від 1,1 до 3,8% 
та потужність від 0,6 до 4,5% для різних двигунів.

Результати своїх досліджень і розробок з метою по-
шуку клієнтів та партнерів ПАт «Автрамат» активно опри-
люднює на виставках та конференціях. У 2012 – 2011 роках 
витрати на організацію виставок та участь у конференціях 
склали 85 000 грн.

ПАт «Завод ім. Фрунзе» також прагне до оригінальнос-
ті виробів. так, налагоджено співпрацю із дизайнером по 
металу олександром Руденком. З перфорованого металу 
виготовляються сувеніри, квіти, картини, макети архітек-
турних споруд (наприклад, макет Харківського національ-

та розробки організаційних та функціональних страте-
гії, що дозволить виявити основні стратегічні напрямки 
техніко-технологічних змін, які визначають конкурентні 
переваги підприємства та забезпечують його довгостроко-
ву ефективність. 

Проблеми інноваційного розвитку промислових під- 
приємств знайшли своє відображення у наукових дороб-
ках зі стратегічного менеджменту, формування конкурент-
них переваг, організаційних перетворень тощо. цінні на-
укові доробки в сфері інновацій можна знайти в роботах 
Д. Аакера, І. Ансофа, Ю. Бажала, І. Бузька, о. Василенка, 
А.  Наливайка, А. томпсона, А. Стрікленда тощо. однак досі 
невирішеними залишаються питання ефективності систе-
ми стратегічного управління інноваційним розвитком ма-
шинобудівних підприємств. З огляду на це, мета даної стат-
ті полягає у дослідженні процесів техніко-технологічного 
оновлення машинобудівних підприємств України та напря-
мів їх стратегічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. У процесі розробки 
стратегій розвитку підприємства принципове значення 
має вивчення питань, пов’язаних із технічним прогресом. 
Серед цих питань першочергової уваги потребує дослі-
дження можливостей зображення та аналітичної оцінки 
технічного прогресу [6, с. 177]. 

Найчастіше інноваційну діяльність пов’язують із 
виробництвом нових товарів, виходом на нові ринки, 
розробкою та застосуванням нових маркетингових та 
управлінських технологій тощо [1; 2; 5]. однак специфіка 
діяльності підприємств машинобудівної галузі, визначає 
техніко-технологічні зміни як основу для всіх інших змін на 
підприємстві та базу його стратегічного розвитку [3; 8].

На основі аналізу наукових доробок з обраної про-
блематики [3; 7] було визначено, що основними факторами 
розвитку досліджуваних підприємств є: наявність держав-
ної підтримки, розвиток партнерства та співробітництва 
між підприємствами, розвиток висококваліфікованих ка-
дрів, а також наявність власної науково-дослідної бази.

У табл. 1 наведені основні напрями техніко-техно-
логічних змін машинобудівних підприємств Харківської 
області. 

однією з останніх тенденцій є перехід від масового та 
серійного виробництва до індивідуальних замовлень, що 
передбачає підвищення унікальності продукту, створення 
оригінальних конструкцій виробів. такий напрям іннова-
ційного розвитку переважає серед досліджуваних підпри-
ємств (40 % від їх загальної кількості). 

До таких підприємств, перш за все, варто віднести 
ПАт «Автрамат», що орієнтоване на досягнення відповід-
ності товарної продукції вимогам ринку та активно працює 
над ексклюзивністю поставок дизельних і автомобільних 
поршнів замовникам. Стратегія диференціації також пе-
редбачає перехід підприємства на новий дизайн пакуван-
ня продукції (мета полягає у тому, щоб зробити пакування 
барвистим, впізнаним, відповідним популярності торгової 
марки і якості продукції).

Пiдприємство, враховуючи ситуацiю на ринку й еконо- 
мiчне становище в цiлому, придiляє велику увагу технiчно-
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ного технічного університету «ХПІ»). До розвитку продукту 
слід віднести також постійне розширення асортименту та 
номенклатури шляхом суміжної та несуміжної диверсифі-
кації [4]. У 2011 році сума витрат на дослідження та роз-
робку склала: 595 тис. грн – на розробку оснащення та  
5 млн грн – на закупiвлю обладнання. На 2012 рік було роз-
роблено такі плани: 635 тис. грн – на оснащення. Сукупні 
капітальні інвестиції у 2011 році склали 19156 тис. грн,  
з них основна вага припадає на капітальне будівництво та 
придбання основних засобів.

товарна стратегія ПАт «Росс» передбачає диверсифі-
кацію виробництва та широкий асортимент продукції, що 
окрім трьох основних напрямів включає: пекарське облад-
нання, пристрой обробки води, обладнання для виробни-
цтва макаронних виробів, обладнання для професійної кух-
ні (ресторанів, кафе, барів); обладнання для малого бізнесу.

Фахівці ПАт «ХтЗ ім. С. орджонікідзе» постійно працю-
ють над удосконаленням та покращенням продукції, підви-
щують її надійність, покращують умови праці робітників. 
число покращень та змін у конструкціях машин може до-
сягати 1,5 тис. од. у рік. У 2012 році на тракторах із двигу-
нами потужністю від 175 до 240 к. с. було здійснено зміни, 
що дозволили значно підвищити їх надійність, подовжити 
гарантійний термін експлуатації, покращити дизайн та умо-
ви праці. 

ПАт «Завод «Південкабель» будує розвиток бази знань, 
ґрунтуючись на політиці самофінансування (до таких під-
приємств також належать ПАт «Автрамат», ПАт «Електрома-
шина»). У 2011 році дослiдження та розробки проводились 
силами власного пiдроздiлу – Нтц (науково-технiчного 
центру). Сума витрат за звiтний рiк – 55418 тис. грн. Надхо-
дження нематерiальних активiв у звiтному перiодi складає 
21 тис. грн [4].

цікавою з позиції вивчення інноваційних процесів є 
діяльність ПрАт «Харківський завод штампів та пресформ», 
спрямована на удосконалення продукції та підвищення 
ефективності виробничого процесу. Підприємство не во-
лодіє унікальною технологією, однак будує свою стратегію 
на диверсифікації. так, у 2011 році на заводі розпочато такі 
види виробництв: кріпильна фурнітура для меблів, осна-
щення пресформене, фурнітура тенту, фурнітура дверна, 
штампи, штампи кувальні, штампи правильні, згинальні, 
штампи прошивні, штампи розрубні.

Для виготовлення продукції застосовуються прогре-
сивні технології: профільне та координатне шліфування, 
електрофізична та електрохімічна обробка, холодне ви-
давлювання, обробка синтетичними алмазами, обробка на 
верстатах із чПУ.

Інноваційний та кадровий розвиток ПАт «ХАРП», ПАт 
«Харверст» та ПАт «ХЕЛЗ» необхідно розглядати в контексті 
розвитку індустріальної групи «УПЕК», до складу якої вони 
увійшли в останні 3–5 років. 

За рівнем наукових розробок та досліджень вони 
посідають останні місця у сукупності усіх підприємств 
(рис. 1), однак в розрізі УПЕК володіють потужним ін-
новаційним потенціалом, що сформовано тоВ «Україн-
ське конст рукторсько-технологічне бюро підшипнико-
вої промисловості» (УКтБПП), а також тоВ Інженерний 
центр «Дослідно-конструкторське бюро шліфувальних 
верстатів».

У 2008 – 2010 роках на всіх підприємствах групи впрова-
джено комплексну систему автоматизації конструкторсько-
технологічної підготовки та комп’ютерного супроводу 
машинобудівного виробництва (КСА). З 2007 року до тра-
диційних для ПАт «ХАРП» напрямів діяльності додалося ще 
виробництво гарячештампованих та токарнооброблюва-
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Рис. 1. Витрати на дослідження та розробки машинобудівних підприємств у 2012 році
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них напівфабрикатів та компонентів автомобільних, заліз-
ничних та індустріальних підшипників.

До основних напрямів проектування тоВ «УКтБПП» 
належать: підшипники радіальні кулькові, радіальні куль-
кові сферичні, підшипники радіальні роликові з короткими 
циліндричними роликами, підшипники радіально-упорні 
кулькові та конічні.

Усі розробки ведуться у комплексній системі автома-
тизації проектування на основі програмних продуктів Pro/
EnGInEER та Windchill, що дозволяє покращити якість роз-
робок і їх супровід на всьому етапі життєвого циклу.

Діяльність ПАт «Укрелектромаш ХЕЛЗ» протягом 
останніх років спрямована на енергоефективність. Прово-
дяться такі заходи, як оснащення гвинтовими компресор-
ними установками підрозділів підприємства для зниження 
втрат зжатого повітря та зниження енергоспоживання із 
використанням вторинного тепла від установок. Економія 
енергоресурсів також досягається шляхом модернізації ви-
робництва, перспективними напрямами є заміна газових 
плавильних печей у ливарному цеху на сучасні індукційні.

окрім основного виробництва двигунів на ПАт «ХЕЛЗ» 
здійснюється виробництво побутових і промислових елек-
тронасосів (свердловинні, поливні, осушувальні та ін.),  
а також кормоподрібнювачі.

тоВ Інженерний центр «Дослідно-конструкторське 
бюро шліфувальних верстатів» спеціалізується на проекту-
ванні круглошліфувальних верстатів різного призначення 
з широким діапазоном габаритів та ваги оброблюваних 
деталей, розробці нової та модернізації раніше випущеної 
заводом верстатної продукції.

З метою примноження організаційних знань на під-
приємствах компанії «УПЕК» велику увагу приділяють ка-
дровій політиці. На підприємствах групи працюють близь-
ко 8 000  працівників (У 2012 році середньооблікова чи-
сельність ПАт «Харверст» – 304 ос., ПАт «ХАРП» – 3212 ос., 
ПАт «ХЕЛЗ» – 512 ос.).

Кадрова політика особлива актуальна для підприєм-
ства із значим штатом (кілька тисяч осіб). так, кадрова про-
грама ПАт «ХАРП» повнiстю регламентується Системою 
менеджменту якостi мС IСо 9001:2000, до складу якої вхо-
дить Карта процесу «Управлiння людськими ресурсами» 
(П5). Карта процесу складається з таких операцiй: – А1 Ви-
значення компетентностi персоналу, – А2 Планування по-
треб в  кадрах, – А3 Пiдбор, вiдбiр, прийом та звiльнення 
персоналу, – А4 Планування пiготовки персоналу, – А5 
органiзацiя i проведення навчання, – А6 оцiнка результатiв 
навчання, – А7 Аналiз дiяльностi з управлiння персоналом. 
Усі операції реалізуються на основі методологічних та ро-
бочих інструкцій [4]. 

З метою пiдвищення престижу робiтничих професiй 
щорiчно на пiдприємствi проводиться вiдбiрковий завод-
ський чемпiонат «Золотi руки УПЕК».

Створено навчальний центр управлiння персона-
лу, який проводить пiдвищення квалiфiкацiї керiвних 
працiвникiв i спеціалістів. З метою реалiзацiї полiтики 
керiвництва в областi якостi, для визначення вiдповiдностi 
професiйної компетенцiї персоналу вимогам посади, 

яку вон займають, посилення матерiальної i моральної 
зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї працi, на 
пiдприємствi не рiдше одного разу на п’ять рокiв про-
водиться атестацiя керiвникiв, iнжененрно-технiчних 
працiвникiв та iнших фахівців.

З метою переходу на якiсно новий рiвень розробки 
конструкторсько-технологiчної документацiї в Ат «ХАРП» 
проводиться навчання конструкторiв i технологiв системи 
«КСА 2009».

В рамках забезпечення потреб пiдприємства фахiвцями 
рiзних спецiальностей та освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв Ат 
«ХАРП» у складi iндустрiальної групи Ат «УПЕК» спiвпрацює 
з Нацiонально-технiчним унiверситетом «ХПI» за програ-
мою «техноград», яка є навчально-науково-виробничим 
комплексом iнформацiйних технологiй проектування 
конкурентноспроможних машин, вузлiв i деталей, забез-
печення їх надiйностi та ресурсу. Для досягнення цiлей 
дiяльностi комплексу «техноград» НтУ «ХПI» готує для Ат 
«ХАРП» фахiвцiв, якi здатнi адаптуватися до умов ринку.

Стандартизація системи управління персоналом ха-
рактерна також для ПАт «турбоатом» (у 2012 р. середньо-
облікова чисельність склала 5107 ос.).

Кадрова полiтика ПАт «турбоатом» спрямована 
на реалiзацiю нової концепцiї управлiння персоналом. 
Фахiвцями служб пiдприємства була розроблена Про-
грама комплектування робочими кадрами, закрiплення 
їх на виробництвi, зниження плинностi. У програму вхо-
дить система пошуку, вiдбору, прийому та адаптацiї 
персоналу, яка дозволяє залучати на пiдприємство 
висококвалiфiкованих робiтникiв та iнженерно-технiчних 
фахiвцiв. Навчання кадрiв органiзовується згiдно зi Стан-
дартом пiдприємства, Положенням «Про професiйне на-
вчання кадрiв на виробництвi» та Планом пiдготовки та 
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Професiйне навчання 
робiтникiв пiдприємства носить безперервний характер 
та проводиться протягом усiєї трудової дiяльностi з метою 
розширення та полiпшення знань, умiння та навикiв згiдно 
з вимогами виробництва [4]. 

так, у 2012 роцi пройшли навчання та пiдвищення 
квалiфiкацiї 1663 працiвникiв, що складає 31,5 % загальної 
чисельностi пiдприємства. Всi спiвробiтники пiдприємства 
один раз в 5 рокiв проходять навчання з пiдвищення 
квалiфiкацiї, а працiвники, якi беруть участь у виробництвi 
сертифiкованої продукцiї: верстатники, електрозварники, 
дефектоскопiсти, контролери, термiсти – один раз в 3 роки. 
Щорiчно пiдвищують квалiфiкацiю до 750 осiб. За 2011 рiк 
пiдвищили квалiфiкацiю 734 особи. також пiдвищують свiй 
технiчний рiвень молодi працiвники пiдприємства, навча-
ючись без вiдриву вiд роботи у вищих навчальних закла-
дах та технiкумах. У 2011 р. замiсть звiльнених i на вакантнi 
посади працевлаштованi на пiдприємство 850 осiб, в тому 
числi випускники ПтУ i коледжiв – 62 особи. 

чисельність працівників на ДП «Електроважмаш» ста-
новить 5315 осіб, що вимагає розвитку політики в сфері 
підвищення якості персоналу. так, керівництвом заводу 
заявлено про необхідність забезпечення та нарощування 
кадрового потенціалу, зокрема для турбогенератного ви-
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робництва й, в першу чергу, зростання кількості високок-
валіфікованих виробничих робітників [4].

З вересні 2009 р. запущено проект з підготовки керів-
ного персоналу, методична база включає програми «Ефек-
тивні внутрішні комунікації», «Прийняття рішень. Самоор-
ганізація», «Управління та лідерство. Прийняття рішень», 
«Ключові тенденції у сучасному менеджменті», «Команда. 
Єдність цілей». Учасники першого етапу навчання – топ-
менеджери «Електроважмаш». 

Примноження нематеріальних активів прямо відобра-
жає інноваційний розвиток підприємства. У табл. 2 пред-
ставлено сукупні витрати та розподіл підприємств за гру-
пами нематеріальних активів, які вони примножують. 

Таблиця 2
Нематеріальні активи, що були придбані 

машинобудівними підприємствами Харківського регіону 
в 2012 р.

групи нематеріальних 
активів

Сукупні 
розмір 

придбань,  
тис. грн

Частка 
підприємств 
у їх загальній 
кількості, %

Права на комерційні 
позначення: комерційні 
(фірмові) найменування, 
торговельні марки (знаки 
для товарів і послуг) та 
географічні зазначення 
(зазначення походження 
товарів)

27 15,38

Авторське право та по-
в’язані із ним права  
(ноу-хау)

3402 30,77

Права на об’єкти проми-
слової властивості резуль-
тати винахідництва та 
промислові зразки

21 7,69

Інші нематеріальні активи 519 38,46

На державних підприємствах процес техніко-техно-
логічного розвитку в порівнянні з акціонерними товари-
ствами відбувається дещо вповільненими темпами. однак 
про його відсутність казати також не можна. так, ДП «ХЕмЗ» 
має особливості своїх постачань. Воно може забезпечува-
ти комплектним обладнанням не лише окремі агрегати та 
механізми, але й поставляти комплекти для цехів та цілих 
заводів. має досвід установки двигунів із підвищеними па-
раметрами на попередні фундаменти. Науковий потенціал 
зосереджено в Науково-дослідному електротехнічному ін-
ституті НВо «ХЕмЗ».

На основі проведеного аналізу можна констатувати 
факт всебічного розвитку машинобудівних підприємств 
Харківського регіону, що прагнуть бути сучасними, прива-

бливими для працівників, клієнтів і партнерів, інноваційни-
ми та гнучкими. 

Висновок. таким чином, інноваційний розвиток ма-
шинобудівних підприємств України сьогодні визначається 
рядом таких важливих особливостей:

відсутністю комплексної реалізації нормативно- �
законодавчих можливостей держави, оскільки до-
сить повільно проходять процеси розроблення за-
конодавства й створення умов, гарантій та стимулів 
щодо розвитку підприємництва, залучення зовніш-
ніх інвестицій, підтримки малого та середнього біз-
несу, конкурентоздатних підприємств, інноваційної 
діяльності, підвищення правової грамотності та 
культури учасників ринкових відносин й т. ін.;
стійкою тенденцією створення машинобудівних  �
корпорацій, холдингів (завдяки передачі частки 
функцій управління до холдингу здійснюється цен-
тралізація управління підприємствами);
особливостями процесів технологічних змін у ви- �
робництві машинобудівної продукції, а саме пере-
ходом від серійного виробництва до позамовного 
й на випуск унікальної продукції (виготовляються 
«персоналізовані» вироби/серії); розширенням мо-
дифікації виробів, продуктової лінійки, й як наслі-
док зміни у конструкторсько-технічній документа-
ції; необхідністю дотримання вимог до скорочення 
строків випуску, скорочення часу циклів підготовки 
виробництва та виробництва, оптимізації управ-
ління виробництвом, завантаження потужностей, 
конт ролю витрат, зниження собівартості виробу; 
підвищенням пропускної спроможності виробни-
цтва;
тенденцією до зростання кількості промислових  �
підприємств, що займаються інноваціями, впрова-
дженням нових технологічних процесів та іннова-
ційних видів продукції. однак незначною залиша-
ється частка реалізованої інноваційної продукції 
в  загальному обсязі реалізованої продукції (на рівні 
4–5%%). основним джерелом фінансування іннова-
ційних змін виступають власні кошти підприємств,  
а вартість залучення позикових коштів постійно 
зростає;
найпоширенішими передовими технологіями, що  �
застосовуються виробниками продукції машино-
будування, є реінжиніринг бізнес-процесів через 
впровадження автоматизованого проектування та 
конструювання, локальної мережі для проектування 
та виробництва, технології виробництва продукції 
кінцевої форми. однак більшість підприємств вико-
ристовують лише одну технологію з вказаного пере-
ліку; 
зростаючою необхідністю й складністю у забезпе- �
ченості машинобудівних підприємств It-кадрами, 
технологіями та засобами обчислювальної техніки, 
що пов’язано із неухильною тенденцією зростання 
інформатизації й комп’ютеризації промислового 
сектору, що дозволяє реалізовувати комплекс за-
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ходів, спрямований на забезпечення повного і своє-
часного використання знань підприємства;
на високому рівні залишаються вимоги до профе- �
сіоналізму і рівня освіти керівників, менеджерів 
й інженерно-технічних кадрів машинобудівних 

підприємств. традиційно на вітчизняних машино-
будівних підприємствах зосереджений науково-
технічний кадровий потенціал, однак рівень забез-
печеності машинобудівних підприємств науково-
технічними кадрами скорочується. 


