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МАШИНОБУДІВНИЙ 
КОМПЛЕКС

5.1. Машинобудування – базова галузь 
       системного господарства

Становлення машинобудування
Машинобудування – це галузь народного господарства, яка зайнята ство

ренням засобів виробництва і машинних споживчих цінностей. Вона спирається 
на інші галузі, такі як гірничодобувна, металургійна й ін. Становлення машино
будування пов’язане як з досвідом, практикою технологічної діяльності людини, 
так і, особливо в останні два століття, з науковими обґрунтуваннями. Науково-
винахідницька діяльність людини привела спочатку до промислової, а потім і до 
науково-технічної революції (НТР), унаслідок чого людина одержала можли
вість керувати процесами, що можуть протікати майже без її участі, лише під 
контролем комп’ютерних систем.

Прогрес машинобудування – це в першу чергу прогрес в галузі виробницт
ва знарядь праці. При обробці виробів на перших токарських верстатах робітник 
тримав різці в руках, що сильно його стомлювало і позначалося на результатах 
праці. Згадки про перший немеханічний супорт зустрічаються в стародавньому 
німецькому рукописі, датованому 1480 р. Різець з різцетримачем у супорті міг 
бути підведений до оброблюваного виробу за допомогою спеціального гвинта 
поперечної подачі. Для переміщення різця уздовж оброблюваного виробу приз
началися полозки. Цей винахід значно перевершував рівень розвитку машинобу
дування того часу, і його спіткала доля багатьох ранніх винаходів – воно було 
забуто і не зробило помітного впливу на подальше удосконалення верстатів. Не
механізований супорт удруге з’явився в токарському верстаті майже через два 
сторіччя, про що згадується у творі з оптики, виданому в 1671 р. французьким 
ученим Шерюбеном д’Орлеаном.

Механізований супорт до токарського верстата, винахід якого відкрив нову 
главу в історії удосконалювання металорізального обладнання, зробив у 1738 р. 
великий машинобудівник Росії першої половини XVIII ст., особистий токар Пет
ра I, згодом академік А.К. Нартов. М.В. Ломоносов (1711-1765) побудував сфе
ротокарний, шліфувальний, лоботокарний та інші оригінальні верстати. І.І. Пол
зунов (1728-1766) виготовив циліндро-розточні і токарські верстати. Винахідник
-самоучка І.П. Кулібін (1735-1818) створив верстати для виготовлення зубчастих 
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годинних механізмів. Багато нового внесли в машинобудування майстри-
механіки XVIII – початку XIX сторіч М. Сидоров, Я. Батищев, А. Сурін, 
Я. Леонтьєв, Л. Сабакін, П. Захава.

Першою науковою працею, що узагальнювала досвід багатьох поколінь 
токарів і заклала основи верстатобудування та обробки металів різанням, стала 
книга французького вченого Шарля Плюм’є. У 1716 р. за розпорядженням Пет
ра I вона була перекладена на російську мову. Дещо пізніше досвід у галузі ма
шинобудування виклав у своїй книзі “Театрум Махинарум” А.К. Нартов. На 
початку ХІХ сторіччя почалося вивчення виробничих процесів і наукове уза
гальнення виробничих явищ. У 1804 р. академік О.М. Саверін сформулював 
перші положення про технології і визначив, що “технологія – наука про ремесла 
та заводи”. У 1817 р. професор Московського університету І. Двигубський ви
дав книгу “Начальное основание технологии как краткое описание работ на за
водах и фабриках производимых”. “Технологія – це наука, що показує перероб
лювання природних добутків або опис ремесел”, – писав він. Перша грунтовна 
праця, присвячена технології металообробки, – “Основы машиностроения. Ор
ганизация машиностроительных фабрик в техническом и экономическом отно
шении и производство в них работ” у трьох томах (1885), написана професором 
І.А. Тімме. 

Зробив свій творчий внесок у становлення науки технології великий росій
ський учений Д.І. Менделєєв. У 1879 році він видав капітальну працю “Основы 
фабрично-заводской промышленности”.

До перших праць з технології машинобудування ХХ сторіччя відносяться 
роботи А.П. Соколовського, що вийшли в 1930-1932 рр. У книзі А.І. Каширіна 
“Основы проектирования технологических процессов” (1933) узагальнений дос
від автотракторної промисловості. Б.С. Балакшиним були здійснені теоретичні 
дослідження з технології, що відбиті у книзі “Теория размерных цепей” (1933), 
основні положення і висновки якої дають технологам можливість шляхом попе
редніх розрахунків вирішувати багато технологічних задач, що забезпечують 
підвищення точності виготовлення машин.

Велике значення для створення теоретичних основ технології машинобуду
вання мали роботи Н.А. Бородачева з аналізу якості та точності виробництва, К.В. 
Вотінова (1935), який поклав початок і здійснив різноманітні дослідження з визна
чення жорсткості системи верстат – пристосування – інструмент – деталь (ВПІД) 
при механічній обробці і впливу її на точність обробки, А.А. Зикова і А.Б. Яхіна –
основоположників наукового аналізу причин виникнення похибок при обробці, 
В.М. Кована, який запропонував метод розрахунку припусків на обробку, та ін.

Кожна галузь промисловості ґрунтується на використанні методів і прийо
мів технічного характеру, вироблених працею ряду поколінь робітників, що 
складає в сукупності технологію даного виробництва.

Обробні технології розвивалися від точкової взаємодії інструмента і загото
вок до лінійного, поверхневого, об’ємного при постійному скороченні часу тран
спортного і відповідному відносному збільшенні технологічного рухів. Власне, 
ці тенденції з’явилися та залишаються дотепер основною рушійною силою росту 
продуктивності праці – головного вимірника науково-технічного прогресу в ма
шинобудуванні.
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Машинобудування в Україні
Рівень розвитку машинобудівної галузі будь-якої країни визначає стан усіх 

інших галузей промисловості й усього економічного стану. Нема жодної сфери 
життєдіяльності людини, де не використовувалась би продукція машинобуду
вання, яка виробляється машинами або з їх використанням.

Забезпечуючи машинами інші галузі господарства, машинобудування 
виступає як базова, прогресоутворююча галузь.

Україна має великий машинобудівний потенціал, який розташовано майже 
по всій території держави.

У Прикарпатті машинобудування представлено приладобудуванням, вироб
ництвом телевізійної техніки, радіоелектронної та медичної апаратури, верстатів 
із програмним управлінням. Комплекс орієнтується на кваліфіковану робітничу 
силу і наукову інфраструктуру Львова і зосереджений в основному в обласних 
центрах. Розвинуте транспортне машинобудування, ремонт транспортної техні
ки, виробництво автобусів, автонавантажувачів, мопедів, вантажних несучих 
конвейєрів у Львові, легкових автомобілів у Луцьку, автокранів у Дрогобичі з 
орієнтацією на кооперативні зв’язки з іншими районами і країнами колишнього 
СРСР і сусідніх країн Середньої Європи (Чехія, Словаччина, Болгарія).

У тісній взаємодії з АПК району розвивається і сільськогосподарське маши
нобудування (Львів, Тернопіль, Коломия, Хмельницький).

У територіальній структурі комплексу виділяються машинобудівні центри 
(усі обласні центри, а також Дрогобич, Коломия, Мукачеве, Нововолинськ, Ка
м’янець-Подільський) та інші (найбільш розвинутий Львівський регіон).

У Донецькому регіоні машинобудівний комплекс налічує 207 підприємств, 
які повністю забезпечують потребу держави в прохідницькому устаткуванні, у 
шахтних піднімальних машинах, вугільних очисних комбайнах; виготовляють 
95 % прокатного устаткування, 76 % вантажних магістральних вагонів, більше 
40 % доменного й сталеплавильного устаткування, 99 % побутових холодильни
ків і морозильників. 

Конкурентоспроможність машинобудівної продукції забезпечується висо
ким рівнем наукових розробок і технічним оснащенням виробництва. Питома 
вага експорту в загальному обсязі продукції галузі складає 10...12 %. У регіоні 
31 підприємство відноситься до підгалузі вугільного машинобудування в струк
турі Мінвуглепрому України. В їхнє число входять 9 заводів і 22 ремонтно-
механічних підприємства. До найбільш великих підприємств відносяться Друж
ковський і Горлівський машзаводи, “Донецькгірмаш”, Артемівський машзавод 
“Перемога праці”, Новгородський і Ясиноватський машзаводи. Тут виготовля
ються механізовані кріпи, очисні та прохідницькі комбайни, стрічкові конвейє
ри, роторні екскаватори, насоси і насосні станції, вентилятори місцевого й голо
вного провітрювання, електроустаткування, піднімальні машини, шахтні елект
ровози, вагонетки вантажні й інше устаткування. 

Нижньо-Краматорський машинобудівний завод – найбільший виробник 
унікального устаткування, що поставляє свої машини, устаткування в більш ніж 
50 країн світу. Свої замовлення на заводі розміщають такі відомі фірми, як 
“Шлеман Зімаг”, “Манесман-Демаг”, “Фест Альпіне”. 

“СКМЗ” – виробник ад’юстажного і прецизійного прокатного устаткування. 
Основна продукція заводу – це стани холодної прокатки стрічки, агрегати по
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довжнього і поперечного різання металевих штаб, у тому числі з кольорових 
металів, алюмінію та його сплавів; профілезгинальні агрегати для виробництва 
сортових, хвилястих і гофрованих профілів із чорних і кольорових металів зага
льного призначення, тришарових панелей з мінераловатним утеплювачем, за
мкнутих зварених профілів різного перетину за трубною технологією; різне 
устаткування для виправлення й різання листа, труб і сортового прокату; вузли 
прокатного устаткування. Географія експорту продукції поширюється як на краї
ни СНД, так і на далеке зарубіжжя (Японія, Італія, Індія, Китай, Туреччина, Єги
пет, Польща). 

ВО “Азов” є визнаним лідером у галузі проектування й виробництва машин 
і устаткування для багатьох провідних галузей промисловості. Завод – один із 
найбільших у світі постачальників гірничотранспортних комплексів для розкри
вних робіт і видобутку відкритим способом вугілля й інших корисних копалин.
Завод – традиційний постачальник кранового устаткування, єдиний в Україні 
виробник залізничних вагонів-цистерн вантажопідйомністю від 50 до 125 т. 
“Славтяжмаш” спеціалізується на випуску коксових машин і устаткування для 
коксових батарей. Устаткування, що випускається, поставляється 14 коксохіміч
ним заводам України, 13 заводам Росії, у Казахстан, Грузію, а також в Індію, 
Алжир, Пакистан та інші країни. 

До підгалузі загального машинобудування, військово-промислового компле
ксу й конверсії відносяться більше 60 підприємств Донецької області. Найбільш
великі підприємства – Донецький завод “Точмаш”, “Енергомашспецсталь”, Кра
маторський завод важкого машинобудування, Снежнянський машзавод, 
“Донбаскабель”. “Точмаш” спеціалізується на випуску продукції виробничо-
технічного призначення: запірної арматури, бурових замків, гідравлічних цилінд
рів, гірничошахтного устаткування – гідравлічних стійок для шахтної кріпи, роли
ків конвейєрних, посадкових кріпей; а також сільськогосподарської техніки та 
запчастин для агропромислового комплексу. В результаті конверсії підприємство 
освоїло й випускає побутову техніку, меблі та товари господарського призначен
ня. Підприємство “Енергомашспецсталь” було створено як заготівельна база для 
підприємств атомного, енергетичного, металургійного й транспортного машино
будування, що спеціалізується на випуску литих і кованих заготовок індивідуаль
ного й дрібносерійного виробництва для устаткування атомних електростанцій, 
важких механічних і гідравлічних пресів та іншого устаткування. 

Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ) є постачальником 
важких унікальних токарних верстатів. Верстати з маркою КЗВВ працюють 
більш ніж у 40 країнах світу. Фірмові верстати – це верстати як із ручним керу
ванням, так і оснащені позиційними й контурними системами числового програ
много управління. Верстати охоплюють ряд діаметрів обробки виробів від 1250 
до 6000 мм і довжиною від 6000 до 24000 мм, масою оброблюваних виробів від 
16 до 300 т. 

Слов’янський завод високовольтних ізоляторів є спеціалізованим підприєм
ством з випуску ізоляторів з електротехнічної порцеляни, застосовуваних для 
комплектації енерго- та електротехнічних машин і апаратів, а також з випуску 
товарів народного споживання, декоративно-художнього і господарського побу
ту. Незважаючи на визначені складності у фінансовому становищі підприємств 
галузі, більшість заводів веде пошук нових ринків збуту, освоює конкурентосп
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роможну продукцію. Наприклад, у вугільному машинобудуванні намічене збіль
шення випуску горничошахтного устаткування нового технічного рівня, у першу 
чергу, механізованих комплексів підвищеної продуктивності, що відповідають 
безпечним умовам праці у важких гірничогеологічних умовах. 

У металургійному машинобудуванні прогнозується випуск нових конкурен
тоспроможних і модернізованих машин і устаткування, що відповідають вимо
гам міжнародного класу і конкретних замовників. У вагонобудуванні намічено 
освоїти широку програму відновлення й модернізації продукції, планується до
робка й освоєння виробництва нафтобензинових цистерн типу “Схід – Захід” для 
міжнародних перевезень, вагонів-цистерн, що забезпечують екологічний захист 
навколишнього середовища і відповідні вимоги міжнародних стандартів. У верс
татобудуванні намічений випуск верстатів для обробки колісних пар і осей скла
ду залізничного транспорту, що рухається, універсальних верстатів із числовим 
програмним упрвлінням, а також ремонту верстатів, що виробили свій ресурс. 

Дніпропетровський регіон – один з найпотужніших машинобудівних ком
плексів.

Найбільші обсяги виробництва в цьому виді економічної діяльності займа
ють: металургія та обробка металу (49,1 % від загального обсягу по області), 
харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів (8,1 %), 
машинобудування, монтаж та ремонт машин й устаткування (6,1 %), хімічна й 
нафтохімічна (5,3 %), легка промисловість (0,4 %).

В області виробляється 73,5 % труб, 37,1 % металопрокату, 36,2 % чавуну, 
33,6 % сталі, 29,6 % коксу від загального обсягу по Україні. Більша частина 
продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.

У металургії впроваджена технологія виробництва сталі, яка дозволяє одер
жувати сталь із місткістю сірки та фосфору не більше 0,025 %, проводити додат
кове легування молібденом, ванадієм, титаном. Це дозволяє виготовляти прокат, 
який за хімічним складом і механічними властивостями відповідає вимогам 
стандартів DIN, EN, ASTM, API та іншим.

На трубних підприємствах області (ВАТ “Нижньодніпровський трубопро
катний завод”, ВАТ “Дніпропетровський трубний завод”, низка заводів, створе
них на базі ВАТ “Нікопольський південнотрубний завод” та інші) виготовляють
ся труби більш ніж 140 тис. типорозмірів з 400 марок сталей різними способами 
гарячої й холодної деформації, відцентрового литва, методом зварювання. Осво
єна технологія виробництва сталевих труб широкого сортаменту з емалевим пок
риттям, а також труб із латуні, алюмінію, титану, цирконію. Виробляються ціль
нокатані залізничні колеса й осі, бандажі, кільцеві вироби, які експортуються 
більш ніж у 35 країн світу.

Продукція машинобудування широко відома не тільки в Україні, а й далеко 
за її межами. За рядом основних видів продукції вона займає провідне місце в 
Україні. Тут випускається 58,2 % загальнодержавного виробництва верстатів 
деревообробних, 32,0 % тракторів, 74 % тролейбусів, 3,4 % вагонів вантажних 
магістральних, 69,7 % телевізорів, 77,8 % електропилососів та ін.

За останні роки на підприємствах області (ВО “Південмаш”, 
ЗАТ “Гірничошахтна асоціація”, КВП “Дніпропетровський комбайновий завод”, 
ВАТ “Дніпроважмаш”, ВАТ “Агрегатний завод” та ін.) освоєно ряд нових видів 
продукції – тролейбусів, автобусів, магнітних сепараторів і велику низку облад
нання для гірничометалургійного комплексу, вугільної промисловості, сільсько
го господарства, легкої та переробної промисловості.

На НВО “Дніпропетровський електровозобудівний завод” розроблено й 
запущено в серію виробництво вантажних магістральних електровозів, проведе
но виробниче випробування нового магістрального пасажирського електровоза 
змінного струму з асинхронним двигуном.
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На підприємствах області освоєно виробництво міських та міжміських 
автобусів (ВАТ “Дніпродзержинський автомобільний завод”), багатотонних 
автомобільних напівпричепів європейського стандарту, універсальних контейне
ровозів великовантажних трейлерів та лісовозного обладнання (ВАТ 
“Верхньодніпровський авторемзавод”), пасажирських вагонів (поїздів) європей
ського стандарту (ВАТ “Дніпропетровський завод із ремонту та будівництва 
пасажирських вагонів”), сідельні пристрої для всіх видів тягачів (МАЗ, КРАЗ, 
ЗІЛ, Урал, Мерседес) за європейським класом (ВАТ “Перший Дніпропетровсь
кий авторемонтний завод”).

Дніпропетровщина – один із світових центрів ракетно-космічного будуван
ня. Високе технічне оснащення та кваліфікація інженерного й робітничого пер
соналу ВО “Південмаш” та КБ “Південне” дозволили розробити й виготовляти 
екологічно чисті ракетоносії “Зеніт” та інші космічні апарати, які не мають 
аналогів у світовій практиці.

У Запорізькому машинобудівному комплексі працює 125 підприємств. У 
галузі особливу увагу приділяють збільшенню обсягів виробництва високотех
нологічної наукомісткої продукції. Саме сюди спрямовані 64,9 % прямих 
іноземних інвестицій, що надійшли в економіку області. Істотне зростання обся
гів виробництва в машинобудуванні почалося в 2000 році, що дозволило збіль
шити питому вагу машинобудування в загальному обсязі виробництва області до 
15,8 %.

Машинобудівний комплекс є основним споживачем металопродукції і 
відіграє провідну роль у розвитку внутрішнього ринку. Відповідно до інвести
ційного рейтингу регіонів України підприємствами, що забезпечують значну 
частину промислового виробництва регіону, є ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” (легкові ав
томобілі) і ВАТ “Мотор-Січ” (авіаційні двигуни, устаткування наземного засто
сування). До речі, останнє з них займає провідне місце серед українських маши
нобудівних підприємств по показнику валового доходу (772 млн. грн.). 
Підприємство нарощує обсяги інвестицій за рахунок власних коштів на 
освоєння, підготовку й сертифікацію нових видів продукції. У 2003 році на ці 
цілі було спрямовано понад 30 млн. грн., освоєно 10 видів продукції і 22 нових 
технологічних процеси. У листопаді 2003 року з конвейєра заводу зійшов пер
ший автомобіль сімейства “Івеко-Мотор-Січ”, зроблений за італійською техно
логією з використанням 90 % комплектуючих українського виробництва. Відпо
відно до проекту “Державної комплексної програми розвитку авіаційної промис
ловості України до 2010 року” ВАТ “Мотор-Січ” готує до серійного виробницт
ва нові типи авіаційної техніки. Серед них – турбовентиляторний двигун Д-27 
для транспортного літака Ан-70, пасажирського Ан-180 і літака-амфібії Бе-42. 
До речі, для виконання державної програми вітчизняного літакобудування 
інноваційний проект ВАТ “Мотор-Січ” “Підготовка серійного виробництва дви
гунів Д-27 для літака Ан-70” був прокредитований в обсязі 4,0 млн. грн.

Крім того, із конвейєра заводу готується зійти турбореактивний двоконтур
ний двигун АИ-22 для літака Ту-324, а також турбореактивний двигун АИ-222-
25 для навчально-тренувального бойового літака Як-130. Для обладнання верто
льотної техніки – вертольотів Мі-17, Мі-24, Мі-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52 –
планується випускати двигун ТВлД ВК-2500.

Що стосується “АвтоЗАЗ-Деу”, то тут розроблена й здійснена програма лока
лізації виробництва, у якій задіяні сотні підприємств України. Крім того, це підп
риємство виходить і на закордонні ринки. Так, по ліцензії “АвтоЗАЗ-Деу” на Ни
жегородському автоскладальному заводі (Росія) планують почати складання укра
їнських автомобілів “Таврія”. Запорізьке підприємство зобов’язується, відповідно
до ліцензійної угоди, протягом п’яти років поставляти російському виробнику 

Розділ 5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
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машинокомплекти, необхідні для складання автомобілів. Передбачається, що в 
Нижньому Новгороді буде збиратися щомісяця 120 “Таврій”. Сьогодні на ЗАТ 
“Нижегородський автоскладальний завод” уже налагоджене складання автомобі
лів моделі ЗАЗ-110307 “Славута” із машинокомплектів, що поставляються СП 
“АвтоЗАЗ-Деу”.

Планується, що складання автомобілів “Таврія” і “Славута” (як звичайного 
виконання, так і інвалідної модифікації) буде також здійснюватися на базі ще 
одного російського підприємства – ЗАТ “Тамбовська автомобільна компанія”. 
СП “АвтоЗАЗ-Деу” повинне поставити на завод “Жовтень”, де буде відбуватися 
складання, 2 тис. машинокомплектів. Складання автомобілів СП “АвтоЗАЗ-
Деу” (“Таврія”, “Славута”, “Lanos”) планується розгорнути і в Астрахані. Крім 
того, запорізький виробник відправить у Росію тисячі готових автомобілів цих 
марок.

Ще одне російське підприємство – автозавод ім. Лихачова (відомий як ЗІЛ), 
що спеціалізується на випуску вантажних автомобілів, планує найближчим ча
сом налагодити випуск малолітражок “Ведмедик”. Одним з основних постачаль
ників двигунів для нових автомобілів буде Мелітопольський моторний завод. 
Передбачається, що перші “Ведмедики” зійдуть із конвейєра ЗІЛу вже до кінця 
2007 року.

Запорізький шиноремонтний завод, що більше сорока років повертає до 
життя зношені шини, впровадив цього літа нову технологію “холодного” віднов
лення вантажних автошин, що дозволить зробити виробництво менш трудо- і 
енергоємним. Але головною її перевагою є збільшений у 2-3 рази термін служби 
відновлених покришок. Сьогодні завод уже виконує замовлення для тролейбус
них парків Харкова, Дніпропетровська й інших міст. Продуктивність нової лінії 
(до речі, найбільшої в Україні) складає 44 автопокришки в день. Устаткування 
для неї Запорізькому шиноремонтному заводу поставила німецька компанія 
Ellerbock. Вона ж протягом п’яти років зобов’язалася забезпечувати українське 
підприємство комплектуючими й видатковими матеріалами.

Одним з успішно працюючих підприємств області можна назвати ВАТ 
“Азовські мастила й олії ” (АЗМОЛ), що випускає понад 100 видів мастильних 
матеріалів. У першому півріччі цього року АЗМОЛ збільшив реалізацію своєї 
продукції на 11 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В даний час АЗМОЛ і російська нафтова компанія “Лукойл” планують 
створити спільне підприємство на партнерських умовах. Українському виробни
ку таке очікуване партнерство дозволить модернізувати своє виробництво, зміц
нити позиції на вітчизняному й закордонному ринках моторних мастил, а зна
чить – і підвищить його прибутковість. Передбачається також, що у випадку 
успішного створення СП “Лукойл” уже на першому етапі спільної діяльності 
вкладе в модернізацію АЗМОЛу як мінімум $ 10 млн. Крім того, “Лукойл”
гарантує стабільні постачання мастильної основи в обсягах, достатніх для того, 
щоб цілком завантажити виробничі потужності АЗМОЛу.

Завод нестандартного устаткування й трубопроводів, що входить до складу 
Запорізької АЕС, буде займатися виробництвом контейнерів СХОЯТ, а також 
інших технічних елементів для ТЕС і АЕС. Першими замовниками заводу вже 
стали Південно-Українська й Рівненська атомні електростанції.

У реалізації програми розвитку внутрішнього ринку області машинобуду
ванню відведена провідна роль. Обсяги виробництва в галузі зростають випере
джальними темпами.

Великий потенціал машинобудування мають також такі регіони, як Київ, 
Харків, Одеса, Миколаїв, кожний з яких має свою специфіку. Наприклад, у Ми
колаєві зосереджено суднобудування та суднове машинобудування.
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