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ПРЕС-ВИПУСК
До професійного свята – Дня машинобудівника
Дніпропетровська область – один з найбільших промислових регіонів України, який
має на своїй території потужній виробничий потенціал, у тому числі унікальні підприємства
машинобудівного комплексу, що забезпечують обладнанням всі галузі та напрями
промисловості. Рівень розвитку машинобудування – наукоємної галузі промисловості – є
одним з основних показників економічного розвитку, основою науково-технічного прогресу
не лише в промисловості області, а й кожної зі сфер господарства країни в цілому.
Машинобудівний комплекс області об’єднує в собі підприємства з виробництва
машин та устатковання, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного
устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів, та характеризується
широким асортиментним рядом наукоємної продукції: локомотиви, машини і обладнання,
складна техніка і високотехнологічні споживчі товари тривалого користування для
населення та інше. Виробничі потужності підприємств галузі розташовані у більшості міст
області, однак левова доля їх сконцентрована в обласному центрі та місті Кривому Розі, де
знаходяться відомі далеко за межами держави флагмани машинобудівної індустрії
Дніпропетровщини: “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод
ім.О.М.Макарова”, науково-виробничий комплекс “Електровозобудування”, публічні
акціонерні товариства – “Дніпроважмаш”, “Дніпропетровський агрегатний завод”,
“Дніпропетровський завод прокатних валків”, “Дніпровагонмаш”, приватні акціонерні
товариства – “Криворізький завод гірничого обладнання”, “Іста-Центр”, “Дніпропетровський
стрілочний завод” та інші.
Останнім часом загальна ситуація в економіці країни негативно вплинула на
діяльність машинобудівної галузі. Так, якщо на Дніпропетровщині за січень–серпень 2015р.
в галузі зріс темп виробництва електричного устатковання (індекс – 119,1%), то досягти
рівня відповідного періоду попереднього року не вдалось товаровиробникам
автотранспортних та інших транспортних засобів (80,8%), з випуску комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції (75,4%), машин і устаткування (73,9%). Загальний індекс
роботи галузі за січень–серпень 2015р. становив 84,6%.
Сьогодні фахівцям машинобудівного комплексу наразі час використовувати
науковий, освітній та виробничий потенціал на благо прогресу науки й техніки, дбати про
пріоритетні напрямки розвитку галузі та упрочення конкурентоспроможності своєї
продукції, шляхом розширення асортименту, підвищення якості та технічного рівня
виробництва.
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