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Проведено аналіз діяльності машинобудівних підприємств та ви3
значено перспективні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяль3
ності. Виділено основні фактори впливу на зовнішньоекономічну
діяльність на макро3 та мікрорівні. Оцінено державне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств.
The state of the machine3building enterprises has been analyzed and
the efficient directions of the development have been determined. The basic
factors of the influence on the foreign economic activity of the enterprise
at macro3 and microlevels have been defined. The state regulation of the
machine3building enterprises has been valued.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У період участі більшості країн
світу у міжнародному поділі праці,
глобалізації міжнародної економіки
кожна держава зобов'язана знайти
свою конкурентну перевагу, що ста*
не локомотивом її швидкого зрос*
тання. Для прикладу у Тайвані та
Китаї розпочали з легкої промисло*
вості, а завершили тотальною екс*
пансією на ринках окремих високо*
технологічних товарів. Провідні дер*
жави Америки та Європи акценту*
ють увагу саме на експорті високо*
технологічної продукції. Це зазна*
чається у державних програмах сти*
мулювання та підтримки зовнішньо*
економічної діяльності підприємств.
Безумовно, свої потенційні унікальні
ніші є і в національній економіці Ук*
раїни.
Більшість проблем, пов'язаних із
завоюванням зовнішніх ринків під*
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приємства вирішують самостійно.
Тому врахування впливу чинників на
макро* та мікрорівнях на діяльність
підприємств, розробка та впрова*
дження ефективних заходів підсилен*
ня або протидії їм — важливе завдан*
ня, особливо для машинобудівних
підприємств, стабільне функціону*
вання яких створює передумови для
зростання національної економіки.
Цілі статті полягають у прове*
денні аналізу факторів, що впливають
на розвиток ЗЕД підприємств та їх
класифікації за відповідними ознака*
ми, що є основою для розробки за*
гальних та функціональних стратегій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
Теоретичні та прикладні основи
зовнішньоекономічної діяльності
підприємств викладені у працях
вітчизняних та іноземних науковців.
В. Козик виділяє фактори, які спов*
ільнюють розвиток ЗЕД. Такі вчені

як І. Багрова, А. Воронкова, А. Гра*
дов, В. Гриньов, М. Дідківський, А.
Дем'янченко, О. Кіреєв, О. Киричен*
ко, В. Козик, А. Кредісов, В. Новиць*
кий, Л. Стровський, І. Фамінський,
Т. Циганкова наголошують на необ*
хідності державного сприяння роз*
витку ЗЕД, визначаючи тим самим
те, що в Україні існує ряд факторів,
які впливають на підприємства на
рівні держави. Виділення та класи*
фікація факторів впливу на ЗЕД
підприємств дозволить їм визнача*
тись зі стратегіями розвитку, зоріє*
нтованими на роботу не лише на
внутрішньому, але й зовнішньому
ринках.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Україна володіє величезним ма*
шинобудівним комплексом. Згідно з
постановою Кабінету Міністрів Ук*
раїни від 18.04.2006 р. № 516 "Про
затвердження Державної програми
розвитку машинобудування на
2006—2011 роки" машинобудуванню
належать 365 промислових підпри*
ємств та 57 науково*дослідних
організацій (з них 25 перебуває у
державній власності) із загальною
кількістю працюючих понад 233 тис.
чоловік.
Обсяг продукції машинобуду*
вання перевищує на внутрішньому
ринку10 млрд, на зовнішньому —
близько 5 млрд гривень. Це стано*
вить 15 відсотків загального обсягу
промислової продукції, що значно
менше, ніж у розвинутих країнах
(понад 30%).
Темпи зростання обсягів маши*
нобудівного виробництва в останні
роки стабільні і складають не менше
30 відсотків.
Основними складовими ринку
машинобудівної промисловості є
продукція таких галузей, як транс*
портне та енергетичне машинобуду*
вання, автомобілебудування, а та*
кож машинобудування для нафто*
хімічної і хімічної, металургійної та
гірничодобувної промисловості,
верстатобудування.
У 2005—2006 роках продукція
машинобудування експортувалась
до 80 держав світу, передусім Росії,
Німеччини, Туркменістану, Індії,
Китаю (до 70 відсотків загального
обсягу). Проте невідповідність про*
дукції машинобудування сучасним
міжнародним стандартам обмежує її
експортні можливості.
Негативним фактором є необ*
грунтовано широка присутність на
внутрішньому ринку іноземних ви*
робників. На сьогодні обсяг імпорту
продукції машинобудування більш
як в 1,5 раза перевищує обсяг її екс*
порту. Темпи зростання імпорту
продукції машинобудування також

29

Рис. 1. Зміст факторів впливу на розвиток ЗЕД
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значно перевищують темпи зростан*
ня експорту (відповідно 25 і 12
відсотків).
Тільки значне підвищення рівня
конкурентоспроможності продукції
машинобудування дасть змогу по*
крити потребу в ній на внутрішньо*
му (в обсязі близько 4,7—5,1 млрд
гривень) та на зовнішньому (в обсязі
12—14 млрд гривень) ринках.
Хоча у нас працює значна
кількість наукових і конструкторсь*
ких організацій, лише близько 14 %
підприємств провадять інноваційну
діяльність. У 2005 році впроваджено
460 нових технологій, з них без*
відходних і ресурсозберігаючих
тільки 210. Освоєно виробництво 272
нових видів техніки . Тоді як сучасні
підприємства економічно розвине*
них країн за рік у середньому осво*
юють до 1000 нових моделей [6].
Проблеми і перспективи розвит*
ку машинобудування безпосередньо
пов'язані зі стратегією економічно*
го розвитку країни. Перш за все це
підвищення ефективності самого
машинобудівного комплексу шля*
хом:
— структурної перебудови га*
лузі зі збільшенням наукомістких ви*
робництв;

— створення сучасного техноло*
гічного оснащення для всіх галузей
машинобудівного комплексу з ме*
тою зниження енерго*, ресурсо* та
працеємності виробництва і підви*
щення конкурентоспроможності
його продукції;
— орієнтації продукції на потре*
би внутрішнього ринку та можли*
вості входження в світовий ринок;
— екологізація виробництва, що
передбачає випуск ресурсозберігаю*
чих та природоохоронних видів тех*
ніки [1].
Важливим фактором розвитку
машинобудування в Україні є залу*
чення іноземних інвестицій. Яскра*
вим прикладом є автомобілебудуван*
ня, яке характеризується найбільш
динамічним зростанням. Велика зас*
луга у цьому — залучення російсь*
ких інвесторів.
Прикладом участі російського
капіталу на українському ринку є
спільне володіння провідними
підприємствами металургійного
комплексу, автомобілебудування.
Так, "АВТОВАЗ*ІНВЕСТ" веде су*
міжну політику складання і комплек*
тації автомобілів на території Украї*
ни, володіючи 68,01% акцій ВАТ "За*
порізький алюмінієвий комбінат"

(ЗАлК), Львівської "Силавто" (Дочі*
рня компанія "Северсталі"), що є
власником 70,41% акцій Львівського
автобусного заводу [3].
Відродження ЛАЗу почалось з
2001 року. У 2002 році розробили і
впровадили у виробництво новий
модельний ряд автобусів. З конвеє*
ра заводу зійшли 5 нових моделей:
приміський і туристичний лайнер —
9, —10, —12, міський ЛАЗ*5252 і
зчленований А*291. Впроваджені
нові сучасні технології у вироб*
ництві: антикорозійна обробка кар*
каса і внутрішньої поверхні кузова
матеріалами Dinitrol, лакофарбне
покриття з матеріалів і за техноло*
гією фірми Dupon, технологія скле*
ювання бічних панелей кузова, тех*
нологія вклеювання при установці
вікон та ін.
У 2002—2003 році значних змін
зазнала і система збуту підприєм*
ства, що забезпечила у 2003 році про*
даж 269 автобусів за межі держави
[2].
Незважаючи на таку вагому при*
сутність російських компаній в Ук*
раїні, Росія за показниками прямих
інвестицій в Україну стоїть на п'ято*
му місці з 6.7% (300 млн доларів) [4].
Тому можна припустити, що анало*
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Рис2.Вплив факторів на розвиток ЗЕД машинобудівних підприємств
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гічну практику збуту можна запро*
вадити на відповідних ринках інших
країн*інвесторів.
Проаналізувавши дані Держком*
стату про зовнішню торгівлю у пер*
шому півріччі 2007 року, слід відміти*
ти суттєвий "нахил" експорту у бік
Росії, зростання частки у імпорті. На
перший погляд, це означає втрату
економічної незалежності. А з іншо*
го боку — це поступове захоплення
ринків та інтеграція України у світо*
ву фінансову систему.
Загалом у структурі експорту ук*
раїнської продукції частка Російської
федерації зросла з 21% у першому
півріччі 2006 року до 25% у першій по*
ловині 2007 року. Темпи приросту
суттєві — понад 60%. Натомість
імпорт у структурі зменшився.
Якщо порівнювати приріст екс*
порту до країн СНД (61%) з експор*
том до інших країн світу (21%), то
бачимо суттєвий розрив. Товарна
структура свідчить про падіння у
структурі експорту питомої ваги
мінеральних продуктів та недорого*
цінних металів (насамперед, чорних)
з 55 до 52,4%. Натомість частка ма*
шин та механізмів зросла з 8,4 до
9,4%. Наведені дані свідчать про те,
що саме країни СНД споживають
продукцію машинобудування, а інші
країни світу — сировину [8].
Тобто вихід на ринки економіч*
но розвинених країн світу — першо*
чергове завдання машинобудівних
підприємств, вирішити яке можливо
лише за рахунок підвищення конку*
рентоспроможності продукції.
Для підприємства виникає не*
обхідність ідентифікації та враху*
вання всіх факторів, що впливають
на розвиток зовнішньоекономічної
діяльності. Це дозволить мінімізува*
ти ризики, які виникають у резуль*
таті проведення даної діяльності.
Пропонуємо розмежувати фак*
тори впливу на розвиток ЗЕД на чин*
ники мікро* та макрорівнів. На мак*
рорівні доцільно виділити внутрішні
та зовнішні фактори.
Внутрішні фактори — це ті фак*
тори, які мають місце в межах
підприємства і спричинені його
діяльністю. Зовнішні — це ті чинни*
ки, які виникають у результаті дер*
жавної політики, діяльності вітчиз*
няних конкурентів, середовища, в
якому працює підприємство.
На макрорівні діють фактори, що
мають вплив зі сторони іноземних
конкурентів та країн*партнерів.
Крім того, зовнішні фактори
розмежуємо на ті, що викликані
діяльністю держави та суб'єктами
ринку. Зміст та структура чинників
відображена на рисунку 1.
Що стосується факторів, які
впливають на розвиток ЗЕД, саме в
міжнародному середовищі, то ана*
логічно, як і для зовнішнього сере*
довища, на рівні власної країни ми
пропонуємо розглядати окремо

32

фактори, які діють на рівні держави
та ринку. Ці фактори можна по*
рівняти з факторами в межах полі*
тичного ризику.
Вплив факторів макро* та мікро*
рівнів на розвиток зовнішньоеко*
номічної діяльності машинобудів*
них підприємств зображено на ри*
сунку 2.
Зрозуміло, що орієнтація на нові
стратегії управління потребує вдос*
коналення засобів державного регу*
лювання розвитку промисловості.
Як видно зі схеми (рис. 2), їх ба*
зовими складовими є програмно*
цільові механізми та нормативно*
правове забезпечення.
Основою нормативно*правового
забезпечення повинен стати Закон
України "Про промисловість" та інші
нормативні акти, що регламентують
окремі аспекти і напрями інновацій*
ного розвитку промисловості.
Стратегія інституційних пере*
творень в промисловості повинна
узгоджуватись з інтеграційними
процесами, зокрема, набуттям Ук*
раїною членства в ЄС, вступом до
СОТ, розвитком економічних відно*
син в межах країн СНД.
У Державній програмі розвитку
промисловості на 2003—2011 роки [5]
зазначено, що зміни в структурі екс*
порту із збільшенням в ньому частки
продукції, поглибленої переробки з
порівняно високим рівнем додаткової
вартості здійснюватимуться за раху*
нок випередження темпів випуску
наукомісткої продукції.
Цей напрям передбачає:
— орієнтацію на вузькі сегменти
зовнішнього ринку, де вітчизняні то*
варовиробники протягом короткого
часу зможуть реалізувати конкурентні
переваги з урахуванням соціально*
економічного становища в країні;
— повне використання націо*
нальних науково*технічних розро*
бок, новітніх результатів фундамен*
тальних та прикладних досліджень;
— державне стимулювання випе*
реджаючого розвитку переробних
галузей, насамперед наукомістких і
високотехнологічних виробництв,
сприяння розробленню та впрова*
дженню у виробництво нових видів
продукції, матеріалів та технологій.
Виходячи з кон'юнктури світово*
го і внутрішнього ринку, Законів Ук*
раїни "Про інноваційну діяльність"
та "Пріоритетні напрямки розвитку
науки і техніки в Україні", до пріо*
ритетних виробництв, які можуть
сприяти досить швидкому підвищен*
ню рівня промислово*технологічної
переробки та посиленню конкурен*
тоспроможності продукції у маши*
нобудуванні, можна віднести — ви*
робництво авіаційної і ракето*кос*
мічної техніки, приладобудування,
суднобудування, автомобілебуду*
вання, виробництво новітнього ру*
хомого складу та іншого обладнан*
ня для залізничного транспорту,

міських автобусів великої та особли*
во великої місткості, дорожньобу*
дівельної техніки, комунального ма*
шинобудування, енергетичних агре*
гатів — паливних елементів та техні*
ки на їх основі, верстато*інструмен*
тальне, енергетичне і сільськогоспо*
дарське машинобудування, окремі
виробництва електронної техніки та
засобів зв'язку.
Пріоритетним напрямом розвитку
даного сектору є збільшення обсягів
виробництва продукції на експорт.
Розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємств машинобу*
дівного напряму повинно сприяти
виконання 22 загальнодержавних
програм. Найважливішими з них є
"Програма виробництва технологіч*
них комплексів машин та обладнан*
ня для агропромислового комплек*
су", "Державна програма розвитку
авіаційної промисловості на період
до 2010 року", "Програма розвитку
найбільш конкурентоспроможних
напрямів мікроелектроніки в Ук*
раїні", "Програма розвитку автомо*
білебудування" [5].
ВИСНОВКИ
Заходи стимулювання ЗЕД з
боку держави не дозволять ефек*
тивно здійснювати її на рівні
підприємства без застосування стра*
тегічного управління та врахування
всіх зовнішніх та внутрішніх фак*
торів впливу. Повна оцінка та враху*
вання даних чинників дозволять
мінімізувати ризики, що виникають
при здійсненні цього виду діяльності.
Попри високий потенціал маши*
нобудівних підприємств для реалі*
зації стратегії розвитку їм необхід*
на підтримка, зокрема розробка
спеціальних інвестиційних програм,
спеціальних програм кредитування;
спеціальних освітніх програм; подат*
кові преференції.
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