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Vitiuk A. V., Klepko V. M., Javela K. Exports of the Machine-Building
Products to the European Union Member States
The article focuses especially on the issue of exports of the machine-building
products to the European Union. The characteristic tendencies of exports in
the machine-building sphere, such as the growth of volumes of sale of production, a rather low technological level of the exported products are determined. The dynamics and volumes of exports and imports of the machinebuilding products are analyzed on the level of the industry sector. It is substantiated that the main macroeconomic conditions influencing exports of
the machine-building products are the unstable political and economic situation, fluctuation of exchange rate, significant raw material orientation of
domestic exports, systemic problems of development of the foreign economic
activity (such as reimbursement of VAT; currency, customs and tax regulation). It is proved that the promising directions of development of the machine-building production, which would be in demand in the European Union,
is rocket-space, aviation, military-industrial, energy, transport, agricultural,
residential, road engineering and the machine-building related to IT-sphere.
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Витюк А. В., Клепко В. Н., Жавела К. Экспорт продукции
машиностроения в страны Европейского Союза
В статье особое внимание уделено вопросом экспорта машиностроительной продукции в Европейский Союз. Установлены такие
характерные тенденции экспорта машиностроительной области,
как рост объемов продажи продукции, относительно низкий технологический уровень экспортируемой продукции. На уровне отрасли
проанализированы динамика и объемы экспорта и импорта машиностроительной продукции. Обосновано, что основными макроэкономическими условиями, влияющими на экспорт машиностроительной
продукции, являются нестабильная политико-экономическая ситуация, колебание курса валют, значительная сырьевая направленность
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С

учасний розвиток машинобудування в Україні
перебуває в складних зовнішніх і внутрішніх
умовах. Загальновизнаним є факт невідповідності вітчизняної машинобудівної продукції світовим
потребам. Сукупність проблем машинобудівного
сектора зумовлена значним технологічним відставанням, падінням обсягів експорту, зміною зовнішніх
експортних ринків, трансформацією економіки України, низькими цінами на сировину на світових ринках,
впливом конфлікту на Донбасі та імплементацією
Угоди про Асоціацію між Україною та країнами ЄС.
Сукупність зазначених умов створюють протилежні
умови розвитку, що, з одного боку, пояснюються скороченням попиту на високоякісну продукцію через
існування множини закордонних конкурентів, а з іншого – відкривають перспективи для впровадження
у виробництво продукції нового рівня автоматизації, інноваційності, матеріалоємності й енергоефективності. Саме тому освоєння європейського ринку
є новим необхідним кроком у розвитку українських
машинобудівних підприємств.
Сучасний стан і перспективи розвитку експорту
української машинобудівної продукції до Європейського Союзу висвітлено у працях багатьох українських вчених-економістів. Серед них: Обод М. Л. [1],
Карачина Н. П., Гребеньок І. В. [2], Коваленко О. В.,
Дробишева О. О. [3], Гуков Я. [7] , Губарєва І. О. [8],
Свєженцев О. О. [9], Селезньова К. В. [10] та ін. Наголошуючи на широті та змістовності цих досліджень,
зазначимо, що ряд питань щодо визначення основних
перспективних напрямів розвитку експорту машинобудівної продукції до країн Європейського Союзу потребують більш детального опрацювання.
Метою статті є визначення тенденцій розвитку
експорту продукції машинобудування та виявлення
перспективних напрямів виробництва та постачання
машинобудівної продукції до країн Європейського
Союзу.
Машинобудівна галузь України складається зі
значної кількості капіталомістких підприємств, що
виробляють устаткування для всіх підрозділів господарства, а також багато предметів споживання. Вона
володіє значним науково-виробничим потенціалом,
у ній зосереджено третину всіх промислово-виробничих фондів і близько половини промислово-виробничого потенціалу країни. Комплекс являє собою
найскладнішу та найбільш диференційовану галузь
господарства [1, c. 147]. Протягом останніх років
галузь переживає значні труднощі, що характеризуються зростанням імпортної високоефективної продукції, низьким технологічним рівнем внутрішнього
виробництва, зношенням основних фондів і, як наслідок, поступовою деіндустріалізацією галузі [2, с. 17].
Зазначені негативні тенденції розвитку галузі відповідно відображаються на діяльності експортоорієнтованих машинобудівних підприємств.
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Посилення євроінтеграційних процесів, активним учасником яких є Україна, має значний вплив
на усі сфери суспільного життя. Ці процеси позначаються на діяльності машинобудівних підприємств,
особливо тих, які мають зовнішні зв’язки. Вихід на
зовнішні ринки дає їм не лише доступ до нових джерел ресурсів і технологій, а й можливість розширення
своєї діяльності, що є передумовою їх сталого економічного розвитку. Зміна інтеграційних векторів держави зумовлює потребу підприємств обирати нові
напрями, форми та види зовнішньої діяльності, потребу пошуку нових ринків і споживачів; при цьому
важливо, щоб їх продукція користувалася попитом.
Тому при виході на зовнішні ринки для вітчизняних
підприємств важливим є забезпечення таких переваг,
які б гарантували можливість їх закріплення та розвитку в міжнародному конкурентному середовищі
[3, с. 86]. Важливим кроком у цьому напрямі є дослідження структурних пропорцій зовнішньої торгівлі
продукцією машинобудування вітчизняних підприємств з європейськими країнами, які є основними
споживачами продукції машинобудування, що постачається на експорт (рис. 1).

А

наліз експортно-імпортної торгівлі продукцією машинобудування засвідчує негативні
тенденції функціонування галузі із суттєвим
переважанням імпорту усіх видів машинобудівної
продукції в Україну (рис. 2). Більше того, при цьому
експорт стабільно скорочується по усіх товарних позиціях. Найбільшу частку в структурі торгівлі становлять машини, обладнання та механізми, при цьому
вони як експортуються, так і імпортуються, тобто імпорт вже поступово починає витісняти галузі машинобудування, продукцію яких українські підприємства активно експортують. За таких умов намітилася
тенденція до майбутньої втрати стратегічних ринків
збуту та деіндустріалізації виробничих потужностей
для традиційного експорту при існуванні сприятливої кон’юнктури світового ринку. Це призводить,
своєю чергою, до значного скорочення вітчизняного
експорту. Посилюють таку ситуацію ряд інших негативних макроекономічних умов, зокрема:
1. Нестабільна політико-економічна ситуація
в окремих районах Луганської та Донецької областей,
які були осередками машинобудівного виробництва
в країні.
2. Нездатність планування експортної діяльності через різкі зміни курсу гривні до іноземних валют.
3. Переорієнтація машинобудівних підприємств
на виробництво військової техніки для протистояння
військовій агресії з боку Росії.
4. Значна сировинна спрямованість вітчизняного експорту.
5. Системні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності, що проявляються через проблеми з відшкодуванням ПДВ, валютне, митне та податкове регулювання.
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Рис. 1. Експорт продукції машинобудування
з України [4]

Рис. 2. Імпорт продукції машинобудування
до України [4]

За таких негативних тенденцій важливого значення набуває виявлення товарних позицій машинобудування, які користуються найбільшим попитом,
та основних покупців продукції машинобудування
й активізацію з ними подальшої співпраці (табл. 1).

ції в усіх досліджуваних роках, що свідчить про існування попиту на європейському ринку на українську
продукцію. Проте логічне зростання вартості машинобудівної продукції може, з іншого боку, свідчити
про скорочення кількості одиниць продажу такої
продукції, що негативно характеризує експортну діяльність машинобудівних підприємств. Таким чином,
зовнішня торгівля в розрізі основних товарних груп
продукції машинобудування залишається нестабільною та суттєво залежить від ситуативних коливань
попиту, а також від крупних контрактів окремих підприємств. Послаблення позицій вітчизняних товаровиробників машинобудівної продукції посилює роль
імпорту даної продукції із суттєвим зменшенням експорту [7, с. 12].
За можливих умов зниження обсягів експорту
продукції машинобудування до Європейського Союзу все ж можна припустити, що розвивати європейський ринок для українських машинобудівних
підприємств доцільно, оскільки, з одного боку, вже
є накопичений досвід співпраці, а, з іншого боку, –

З

огляду на виявлені дані встановлено, що найбільшими покупцями української машинобудівної продукції є країни Європейського Союзу,
оскільки лише за останні 5 років обсяги експорту зросли на 556,3%, що є найвищим значенням серед усіх покупців машинобудівної продукції. Відповідно Євросоюз є стратегічним торговельним партнером України
у сфері машинобудування. Експорт до країн ЄС української продукції зростає щороку (табл. 2), що відкриває нові перспективи для розвитку машинобудівних підприємств.
Аналіз структури експорту машинобудівної
продукції у 2013–2017 рр., з часу коли остаточно
окреслився євроінтеграційний вектор України, засвідчив зростання продажів усіх трьох видів продук-

Таблиця 1
Країни-споживачі, до яких найбільше зріс експорт продукції машинобудування у 2018 р. відносно 2013 р.
Країна
Приріст,
млн дол.

ЄС

Маршаллові
острови

Саудівська
Аравія

Пакистан

Панама

Ліберія

Ефіопія

Багамські
острови

+556,3

+48,0

+27,4

+15,6

+14,4

+13,3

+13,2

+13,2

Джерело: складено за [5].
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2015

8720756,2
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3940855,8 3637946 4276832,1 4265413,8

2014

580186,1
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Таблиця 2
Структура експорту машинобудівної продукції до Європейського Союзу
Рік

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

Засоби наземного транспорту,
літальні апарати, плавучі засоби

Прилади та апарати оптичні,
фотографічні

Усього

ЄС

%

Усього

ЄС

%

Усього

ЄС

%

2013

6974521,0

1845064,0

26,45

3342990,6

218575,4

6,54

296258,2

57435,0

19,39

2014

*

*

*

1472125,6

122986,9

8,35

231999,2

50193,5

21,64

2015

3940855,8

1800988,0

45,70

679179,3

258130,0

38,01

158568,5

59880,6

37,76

2016

3637946,0

1912358,0

52,57

555659,8

117782,7

21,20

145690,7

38105,8

26,16

2017

4276832,1

2436974,7

56,98

625886,0

325030,0

51,93

151566,7

45699,2

30,15
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Примітка: * – облік машин, обладнання та механізмів, а також електротехнічного обладнання окремо не здійснювався.
Джерело: складено за [6].

це приведе до ряду позитивних зрушень у галузі,
а саме, до:
 збільшення обсягів експорту української машинобудівної продукції;
 впровадження правил внутрішнього ринку
ЄС (технічних стандартів, електронної системи державних закупівель, конкуренції);
 встановлення нульових ставок ввізного мита
на інвестиційні види машинобудівної продукції ЄС, що сприятиме прискоренню технологічної модернізації промисловості.
Втім, поряд з активізацію експансії машинобудівних підприємств на ринок ЄС виникатимуть і ряд
труднощів, зокрема:
 втрата ринків збуту продукції в країнах –
учасницях Митного Союзу у зв’язку з введенням дискримінаційних заходів;
 унеможливлення зростання експорту вітчизняної машинобудівної продукції на ринок ЄС
у зв’язку з її неконкурентоспроможністю;
 втрата вітчизняними виробниками машинобудівної продукції внутрішнього ринку збуту з подальшим їх банкрутством і закриттям
у зв’язку з експансією закордонної імпортної продукції з країн – членів ЄС і неможливістю захисту та підтримки вітчизняного
товаровиробника згідно зі взятими країною
зобов’язаннями при вступі в СОТ [8, с. 43–44];
 низька диверсифікація ринків збуту товарів
сектора машинобудування та пошук джерел
постачання комплектуючих;
 торговельні перешкоди для експорту машинобудівної продукції (захисні заходи інших
країн, технічне регулювання);
 відсутність у значної кількості українських
товаровиробників сертифікату відповідності
та маркування СЕ (Conformite Europeene);
 відсутність інформаційної платформи для
суб’єктів господарювання, особливо малих
підприємств, щодо порядку та правил експортування продукції до «ринків у фокусі»
[5, с. 13];
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 відставання у впровадженні екологічних
стандартів тощо [9, с. 17].
Проте, незважаючи на торговельні та політичні обмеження, крім Європейського Союзу, важливим
покупцем машинобудівної продукції залишається Росія, яка споживає 2,6% продукції машинобудування
в Україні на суму 2685,3 млн дол. США (у 2017 р.). Відзначаючи подальше політичне та торгівельне напруження двох країн, логічним є подальше скорочення
продажів у Росію, оскільки підприємства втратять
ринки збуту і/або будуть змушені переорієнтовуватися на нових покупців та їх запити, що стимулюватиме
виробників до оновлення, вдосконалення продукції,
пошуку нових маркетингових інструментів. Підприємства ж, які будуть не здатні адаптуватися з неконкурентними товарами на європейському ринку, який
найактивніше зростає останніми роками, поступово
згасатимуть.

Т

аким чином, аналіз тенденцій розвитку сучасного експортного продажу машинобудівної
продукції до Європейського Союзу показує
насамперед високу залежність експорту від зовнішньої кон’юнктури ринку, що викликано низькою конкурентоспроможністю українських товарів, непрозорістю системи стимулів розвитку експортних галузей, відсутністю належного ресурсного забезпечення
країни, значним технологічним відставанням від країн ЄС. Єдиною конкурентною перевагою українських
виробників є дешева робоча сила, що в довгостроковому періоді все ж буде зростати у вартості [10, с. 69].
За таких дестабілізуючих обставин важливим
напрямом подальшого розвитку експорту української
машинобудівної продукції на європейський ринок є
встановлення перспективних напрямів та підгалузей
машинобудування, що користуватимуться попитом
на зовнішньому ринку в найближчому короткостроковому періоді, і розробка стратегій підприємств
щодо заповнення цих сегментів у майбутньому.
На даний момент виділяють такі перспективні
напрямки, які можуть вплинути на машинобудування
в майбутньому та є доцільними для розвитку в Україні:
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 робототехніка, заснована на системах управління сенсорними датчиками та виконавчими
механізмами, які працюють автономно або напівавтономно, взаємодіючи з людьми і з можливістю адаптації до динамічного середовища;
 3D-друк, в основі якого лежить принцип пошарового «вирощування» твердого об’єкта;
 нові нано- та smart- (розумні) матеріали [11].

Військово-промислове
машинобудування

Енергетичне
машинобудування

Транспортне
машинобудування

Сільськогосподарське
машинобудування

Ракети-носії «Зеніт», «Циклон», «Дніпро», «Антарес», «Вега»
використовуються різними країнами для запуску в космос
супутників і космічних апаратів
Місткість світового ринку транспортних і пасажирських літаків
постійно зростає
Постійне зростання військових конфліктів різної інтенсивності
Військове протистояння на сході держави
Зростання вартості енергоносіїв формує попит
на альтернативні джерела енергії
Поширення енергоощадного устаткування
Зростання сільського господарства формує попит на виробництво
нової продукції, зокрема спеціалізованих вагонів-зерновозів
Значний рівень зношення вагонів (вантажних і пасажирських)
при низьких темпах їх відновлення
Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва
Призупинення виробництва тракторів і комбайнів

Машинобудування,
пов’язане з ІТ-сферою

За темпами економічного зростання ІТ-галузь посідає в Україні
3-тє місце у світі

Житлове
машинобудування

Зношення інфраструктури життєдіяльності (комунальна сфера,
житлове будівництво тощо) вимагає виробництва техніки
та обладнання для комунальної сфери
Зношення шляхової інфраструктури

Дорожнє
машинобудування

Зростання кількості автомобілів та інтенсивності руху вимагає
будівництва нових шляхів та магістралей

Рис. 3. Стратегічні напрями розвитку галузі машинобудування
Джерело: складено за [13, с. 36; 14, с. 31; 15; 16].
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Авіаційне
машинобудування

Україна входить до вузького кола держав, які поставляють свої
ракети-носії для NASA

ЕКОНОМіКА

Ракетно-космічне
машинобудування

В

ідзначимо, що розвиток машинобудівного
комплексу України найбільш динамічно відбувається в наукомістких підгалузях машинобудування, відповідно перспективними напрямами
розвитку виступають суднобудування, вагоно- та тепловозобудування, оскільки Україна постачає саме до
країн ЄС риболовецькі судна, запчастини до вагонів
і локомотивів [12] (рис. 3).
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Важливе значення в розвитку українського машинобудування має не лише експорт готової продукції, але і спільна співпраця з європейськими колегами
у стратегічних сферах промисловості, зокрема проведення спільних конструкторських робіт у таких
напрямах, як авіаційне та ракетно-космічне машинобудування, військово-промисловий комплекс, транспортне машинобудування, верстатобудування (див.
рис. 3). Особливо актуальною є така співпраця, враховуючи збережений науковий потенціал, а також обмеженість ресурсів у державі до розвитку таких сфер.
ВИСНОВКИ
Розвиток експорту машинобудівної продукції
до Європейського Союзу є перспективним напрямом
диверсифікації ринків збуту українських машинобудівних підприємств, оскільки відкриття ринку ЄС
дозволяє підприємствам збільшити збут продукції,
стимулює модернізацію машинобудування та підвищення технічного рівня й якості його продукції, забезпечує перехід на міжнародні технічні регламенти.
Досягнення таких позитивних результатів може бути
здійснено за рахунок постійного зростання попиту
на машинобудівну продукцію в різних сферах господарського життя, зокрема сільському господарстві,
енергетиці, будівництві, інформаційних технологіях
та інших сферах.				
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