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Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та 

акцизу в січні–липні 2017 року

Код за 

КВЕД –

2010

млн.грн

у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

машинобудування

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устатковання
26–30 8999,3 100,0

виробництво комп'ютерної,

електронної та оптичної продукції
26 810,0 9,0

виробництво електричного устатковання 27 2199,5 24,4

виробництво машин і 

устатковання, не віднесених до 

інших угруповань

28 4073,3 45,3

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів

29, 30 1916,4 21,3

На підприємствах 

машинобудування 

Харківщини у 

січні–липні 2017 

року працювало 

45468 осіб.

Виробництво основних видів промислової продукції за січень–липень 2017 року

Вироблено
у % до січня–

липня 2016 

Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт 84020 90,5

Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт 10279 78,7

Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт 20734 193,3

Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт 56145 119,5

Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км 16367 113,1

Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт 384014 79,9

Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт 21588 142,7
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24 вересня – День машинобудівника України

Щорічно в четверту неділю вересня відзначається професійне свято працівників машинобудування і приладобудування України –

День машинобудівника України.

Машинобудування – це основа промисловості будь-якої країни світу, її інтелектуальний та науковий потенціал. Харківщина завжди

славилася своїми досягненнями у цій високотехнологічній галузі, яка потребує спільних зусиль вчених, конструкторів, інженерів та

робітників. Завдяки їх професіоналізму та наполегливості харківська продукція машинобудування користується значним попитом на

вітчизняному та міжнародному ринках.

Індекс промислової продукції на підприємствах машинобудування по Харківській області у січні–липні 2017 р. до січня–липня 2016 р.

становив 119,2%, у січні–липні 2016 р. до відповідного періоду попереднього року – 100,3%.

За січень–липень 2017 р. у галузі машинобудування Харківщини обсяг реалізованої промислової продукції склав 9,0 млрд.грн, або

9,9% від усієї реалізованої промислової продукції області. Основними складовими ринку машинобудівної промисловості області є

виробництво машин і устатковання (45,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції машинобудування), виробництво

електричного устатковання (24,4%), виробництво транспортних засобів (21,3%), виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (9,0%).

У січні–липні 2017 р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств машинобудування склала 45,5 тис. осіб (30,0 % від

загальної кількості зайнятих на промислових підприємствах області), що на 2,5% більше, ніж у січні–липні 2016 р. Середня заробітна плата

штатного працівника в галузі машинобудування становила 6121 грн, що на 36,9% більше проти січня–липня 2016 р.

За січень–липень 2017 р. підприємствами машинобудування Харківщини було вироблено такі види промислової продукції: помпи відцентрові

інші для перекачування рідин; помпи інші – 84,0 тис.шт, електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму

інші; генератори змінного струму – 10,3 тис.шт, апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В –

20,7 тис.шт (на 93,3% більше, ніж у січні–липні 2016 р.), устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання

подібного побутового – 56,1 тис.шт (на 19,5% більше), прилади для контролю інших фізичних характеристик – 384,0 тис.шт, термостати,

маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші – 21,6 тис.шт (на 42,7% більше) тощо.

Продукція машинобудування – одна із провідних складових у структурі зовнішньої торгівлі області. У січні–липні 2017 р. обсяг

експорту механічного обладнання; машин та механізмів, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення

зображення і звуку склав 148,1 млн.дол. США, або 22,1 % до загального обсягу експорту (у тому числі котли, машини, апарати і механічні

пристрої – 88,7 млн.дол.; електричнi машини і устаткування – 59,4 млн.дол.). Обсяг експорту транспортних засобів та шляхового обладнання

склав 27,5 млн.дол., або 4,1 % у товарній структурі експорту області.

Дорогі машинобудівники, висловлюємо щиру вдячність та повагу за сумлінну працю в галузі машинобудування і бажаємо міцного

здоров’я, родинного щастя та нових здобутків задля економічного зростання нашого краю!


