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Розглянуто питання формування міжнародної ринкової стратегії підприємства у процесі інтернаціоналі-
зації його діяльності, запропоновано алгоритм формування стратегії. Здійснено SWOT – аналіз діяльності 
українських виробників на світовому ринку машинобудування, відібрано потенційні ринки для реалізації зо-
внішньоекономічної діяльності підприємств за фільтровою моделлю і сформовано пропозиції щодо ринкової 
стратегії українських виробників машинобудівної галузі на ринках Центральної та Східної Європи. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА РЫНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Рассмотрены вопросы формирования международной рыночной стратегии предприятия в процессе ин-
тернационализации его деятельности, предложен алгоритм формирования стратегии. Осуществлен SWOT – 
анализ деятельности украинских производителей на мировом рынке машиностроения, отобраны потенци-
альные рынки для реализации внешнеэкономической деятельности предприятий при помощи фильтровой 
модели и сформированы предложения относительно рыночной стратегии украинских производителей маши-
ностроительной отрасли на рынках Центральной и Восточной Европы.
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The questions of formation of the international market strategy of the enterprise in the process of international-
ization of its activity are considered, the algorithm of strategy formation is proposed. SWOT-analysis was carried out 
for Ukrainian manufacturers in the world machine-building market. With the help of a filter model attractive markets 
for the implementation of foreign economic activities of machine-building enterprises were selected. Proposals were 
made regarding the market strategy of Ukrainian manufacturers of the machine-building industry on the markets of 
Central and Eastern Europe.
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Постановка проблеми. Наростання глоба-
лізаційних процесів, зростаюча взаємодія між 
країнами та створення єдиного світогосподар-
ського простору обумовлюють якісні та кількісні 
трансформації товарних ринків, супроводжу-
ються посиленням конкуренції на міжнародних 
ринках. Це, у свою чергу, обумовлює значний 
динамізм міжнародної торгівлі і сприяє актив-
ній інтернаціоналізації бізнесу. Підприємства, 
які працюють на внутрішньому ринку, шукають 
можливості посилення власного потенціалу 

діяльності і вихід за національні межі. У зв’язку 
з цим, значної актуальності набувають питання 
пошуку привабливих міжнародних ринків для 
ведення міжнародної підприємницької діяль-
ності та формування ефективних ринкових 
стратегії діяльності підприємств на міжнарод-
них ринках.

Одним з найбільш глобалізованих ринків на 
сьогодні є ринок машинобудування, який часто 
визначає міжнародну конкурентоспроможність 
країни. Машинобудування є провідною галуззю 
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економіки України, розвиток якої дозволить 
зайняти їй гідне місце на міжнародній арені та 
посилить конкурентні позиції національної еко-
номіки. В цьому аспекті особливої актуальності 
набувають питання пошуку привабливих між-
народних ринків для вітчизняних підприємств 
машинобудівної галузі та формування міжна-
родної ринкової стратегії їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань розробки ринкової стратегії 
діяльності підприємств, різним її аспектам 
та етапам формування присвячені роботи 
вітчизняних та іноземних вчених: А.О. Старо-
стіної [1], Н.В. Куденко [2], С.С. Гаркавенко [3], 
Л.В. Балабанової [4], І. Ансоффа [5], Ф. Кот-
лера [6], Дж. Блайта [7] та ін. Проблеми фор-
мування ефективної ринкової стратегії для 
стабілізації розвитку підприємств машинобу-
дівної галузі знайшли своє відображення у 
роботах В.М. Геєця [8], Н.Г. Гузя [9], Н.В. Бала-
банової [10], С.М. Савченко [11] та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У процесі формування 
ринкової стратегії підприємства автори про-
понують здійснювати аналіз ринкових мож-
ливостей, проводити відбір цільових ринків 
та формувати міжнародну стратегію позиці-
онування товарів на обраних ринках. Аналіз 
останніх наукових джерел свідчить про відсут-
ність єдиного підходу до розробки міжнарод-
ної ринкової стратегії підприємств у процесі 
інтернаціоналізації їх ринкової діяльності та 
етапів її формування. Це обумовлює склад-
ність формування міжнародної ринкової стра-
тегії діяльності підприємств в довгостроковій 
перспективі при виході на міжнародні ринки.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є аналіз етапів формування міжнародної ринко-
вої стратегії підприємства у процесі інтернаці-
оналізації його діяльності. Особливої актуаль-
ності при виході підприємства на міжнародні 
ринки набувають питання оцінки ринкових пер-
спектив його діяльності, а саме аналіз міжна-
родних ринків та оцінка їх привабливості. 

Виклад основного матеріалу. Ринкова 
стратегія передбачає вибір способу охоплення 
цільового ринку, аналізу ринкових можливос-
тей та відбору цільових ринків [12, с. 98]. 

На нашу думку, при формуванні міжнарод-
ної ринкової стратегії у процесі інтернаціона-
лізації діяльності підприємства, слід акцен-
тувати увагу на здійсненні аналізу ринкових 
можливостей міжнародного ринку та відборі 
привабливих цільових ринків. На обраних 
ринках формують міжнародну стратегію пози-
ціонування товарів та обирають базову конку-

рентну стратегію. На рис. 1 наведено етапи 
розробки міжнародної ринкової стратегії під-
приємства при виході на міжнародні ринки.

Перший етап передбачає оцінку прива-
бливості ринку. При розгляді питань вибору 
привабливих ринків зосереджують увагу на 
дослідженні маркетингового середовища 
цих ринків. Вибір привабливих ринків вима-
гає врахування особливостей міжнародного 
середовища підприємництва для пошуку 
ефективних напрямків проникнення та роз-
робки успішних стратегій розвитку. Поши-
реним у літературі методом аналізу зовніш-
нього ринкового середовища підприємства 
є здійснення SLEPT аналізу (social/cultural, 
legal, economic, political, technological), який 
використовується з метою ідентифікації тих 
чинників макросередовища (соціокультур-
них, правових, економічних, політико-право-
вих, технологічних), які суттєво впливають 
або можуть вплинути на майбутню діяльність 
фірми на зарубіжних ринках. 

Привабливість ринку слід оцінювати на 
трьох рівнях: мега-, макро- та мезорівнях. 
У процесі аналізу привабливості ринку на 
мегарівні слід враховувати глобальний харак-
тер світогосподарського простору і оцінювати 
глобально-економічні фактори. Розглядаючи 
макрорівень, перш за все, слід вести мову про 
зовнішнє середовище міжнародного ринку, сту-
пінь привабливості для підприємства країни в 
цілому, факторів її ринкового середовища.

Ринкове середовище міжнародного підпри-
ємництва слід розглядати за окремим пере-
ліком показників і на мезорівні – рівні окремої 
галузі, оскільки висока привабливість підпри-
ємницького середовища країни та позитивна 
динаміка її ринкових факторів ще не означатиме 
достатній рівень розвитку і привабливість галу-
зевого ринку даної країни. Остаточний висновок 
щодо рівня привабливості ринків можна зро-
бити через визначення ступеню відповідності 
стану факторів ринкового середовища на мега- 
макро- мезорівнях економічним інтересам під-
приємств, їх ресурсам, можливостям і цілям 
(привабливість ринку на мікрорівні), пов’язаних 
з виходом та стратегіями їх діяльності на міжна-
родних товарних ринках [1, c. 401-446].

Другий етап передбачає аналіз конкурен-
ції на ринку. На даному етапі слід аналізувати 
рівень інтенсивності конкуренції, сильні, слабкі 
сторони, загрози та можливості збоку конкурен-
ції. Крім того, слід враховувати рівень загрози 
збоку споживачів, постачальників, товарів-
замінників, а також вхідні бар’єри у галузь та 
потенційну конкуренцію в галузі. Ринковими 
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бар’єрами є патенти, ліцензії, високі витрати, 
насичення ринку, унікальність виробництва. 

Третій етап передбачає оцінку ринкового 
попиту. З метою визначення якісних та кількіс-
них характеристик попиту слід проводити мар-
кетингове дослідження. На четвертому етапі 
здійснюють вибір цільового ринку. На цьому 
етапі слід продовжити сегментування спожи-
вачів, опис профілів отриманих сегментів, про-

вести оцінку привабливості ринкових сегментів 
та здійснити відбір цільових сегментів. Існує 
п’ять критеріїв, які вказують на ефективність 
проведеного сегментування: розмір, очікуваний 
темп зростання, конкурентна позиція, витрати 
переходу та бар’єри проникнення на ринок. 

На наступному етапі розробляють страте-
гію міжнародного позиціонування. Цей етап 
включає формування цілей позиціонування, 
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Рис. 1. Етапи розробки міжнародної ринкової стратегії підприємства  

у процесі інтернаціоналізації його діяльності
Джерело: розроблено авторами
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вибір критеріїв позиціонування, побудову карти 
сприйняття. Для визначення поточної ринко-
вої позиції слід провести маркетингове дослі-
дження з метою визначення характеристик 
товару, які є найбільш важливими, визначення 
рівня сприйняття різних брендів за цими харак-
теристиками, і пошуку шляхів вдосконалення 
товару для покращення рівня задоволеності 
клієнта. Карти позиціонування дають змогу нао-
чно оцінити позиції існуючих товарів та послуг 
і розробити пропозиції щодо вибору бажаної 
позиції на ринку та стратегії позиціонування. 

Після розробки стратегії міжнародного 
позиціонування, слід обрати базову кон-
курентну стратегію підприємства, а саме, 
обрати показники для формування конку-
рентних переваг підприємства. Останній етап 
передбачає впровадження та контроль за 
реалізацією обраної ринкової стратегії. 

Розглянемо запропонований алгоритм роз-
робки міжнародної ринкової стратегії підпри-
ємства на прикладі вітчизняної галузі машино-
будування. Аналізуючи перспективи розвитку 
машинобудівної галузі України, слід зазначити, 
що наразі вона перебуває у доволі складному 
стані поряд з її значним експортним потенціа-
лом. У табл. 1 наведено аналіз сильних, слаб-
ких сторін, загроз та можливостей діяльності 
українських виробників на світовому ринку 
машинобудування (SWOT – аналіз).

З проведеного аналізу випливає, що укра-
їнська машинобудівна галузь хоча і має багато 
слабких сторін та загроз з боку ринкового 
середовища міжнародного підприємництва, 
але має й сильні сторони та можливості, які 
можуть бути враховані та використані укра-
їнськими підприємствами машинобудування 
при виході на світовий ринок. Це означає, 
що при виборі оптимальної для українських 
виробників форми виходу на світовий ринок, 
адекватній оцінці їх потенціалу конкурен-
тоспроможності та можливостей реалізації 
економічних інтересів, можуть бути обрані 
привабливі ринки для їх проникнення. Тобто 
ті ринки, на яких українські виробники змо-
жуть реалізувати власні економічні інтереси, 
потенціал і ринкові можливості, при цьому 
мінімізувавши слабкі сторони та загрози рин-
кового середовища. 

З метою попереднього відбору цільових 
ринків скористаємося фільтровою моделлю 
вибору ринків машинобудівної галузі України 
(рис. 2). 

У наведеній схемі на рис. 2 за фільтром 
1 визначається загальний потенціал регіонів 
світу і враховуються географічна близькість 

країн, політичне сприяння та соціально-еконо-
мічна ситуація, а також глобальні ризики. За 
фільтром 2 здійснюється визначення потенцій-
них ринків з урахуванням конкурентних мож-
ливостей підприємств. За фільтром 3 визна-
чаються пріоритетні країни з обраних регіонів. 
В результаті здійсненого аналізу для подаль-
шого дослідження привабливості обрано ринки 
Чехії, Польщі та Росії. Наступним етапом є 
оцінка доступності обраних ринків для україн-
ських виробників. Аналіз слід здійснювати за 
широким колом кількісно-якісних характерис-
тик. При цьому слід враховувати, що сприят-
ливе маркетингове середовище для ведення 
бізнесу на ринках ще не означає, що дані 
ринки є привабливими для ведення діяльності 
вітчизняними виробниками. 

Аналізуючи ринки за показниками оцінки 
привабливості ринків, наведеними на рис. 1, 
можна зробити наступні висновки. Ринки 
цих країн є привабливими для проникнення 
вітчизняних авіабудівних підприємств. Най-
більш перспективною країною для проник-
нення українських авіавиробників була Росія, 
так як до розпаду СРСР Україна мала з цією 
країною спільний авіабудівний комплекс. Але 
враховуючи загострення воєнного конфлікту 
на Сході та останні геополітичні події, Україні 
потрібно переорієнтуватися на ринки Європи, 
зокрема Чехії та Польщі. 

Чеська Республіка має давні традиції авіа-
ційної галузі і в цьому секторі завжди займала 
міцні позиції. Протягом багатьох років кра-
їна досягла гарної репутації завдяки видат-
ній якості, надійності та інноваціям в галузі. 
Відповідно до даних Асоціації авіабудівни-
ків в сфері авіаційної промисловості працює 
близько 70 компаній, з них 8 виробляють про-
дукцію (літаки, двигуни та повітряні гвинти). 
Середня кількість зареєстрованих співро-
бітників у 2016 році становила приблизно 
8700 осіб. Відповідно даного показника, Чехія 
займає 4 місце у світі за кількістю працівників, 
зайнятих в авіації. 

Польща відома виробництвом та обслугову-
ванням різних типів літаків. В цілому, в Польщі 
діє 55 авіаційних підприємств, на яких працює 
біля 16 тис. осіб. Швидке зростання виробни-
цтва в цьому секторі можливе завдяки співро-
бітництву. На польських підприємствах виго-
товляють частини та компоненти обладнання 
літаків, а монтаж відбувається за кордоном.

Згідно запропонованого підходу до аналізу 
привабливості ринків і зважаючи на оцінку 
можливостей реалізації економічних інтер-
есів вітчизняних підприємств машинобудів-
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ної галузі на ринках обраних країн, доцільно 
розглядати наступні форми проникнення на 
ринки: експорт продукції на ринок Чехії та 
Польщі, можливе створення спільного підпри-
ємства з Чехією та Польщею.

Чеська авіабудівна промисловість має 
високий потенціал, що пояснює доцільність 
та необхідність співпраці українських авіабу-
дівних підприємств з чеськими. До сприятли-
вих факторів, за якими ринок Чехії може бути 
обраний як привабливий, слід віднести: високу 
ємність ринку, розвиток міждержавної співп-
раці, наявність розвитку кластера пов’язаних 
та підтримуючих галузей авіаційної галузі, а 
саме, наявність науково-проектних інститутів.

Найбільш привабливою формою співпраці, 
як для ринку Чехії, так і для ринку України, є 
кооперація. Головними конкурентними пере-
вагами для українських авіабудівних підпри-

ємств при кооперації з Чехією є: науково-
дослідні розробки, кваліфікація робочої сили 
та високі виробничі потужності – можливість 
виготовляти повітряні судна будь-якого при-
значення та габаритів. 

Ринок Польщі також має високу прива-
бливість для українських виробників авіа-
ційної галузі, враховуючи швидкі темпи соці-
ально-економічного розвитку країни та її 
зацікавленість у співпраці з українськими 
підприємствами авіабудування. До факторів 
привабливості даного ринку ще можна відне-
сти наступні фактори: ємність даного ринку, 
низький рівень розвитку авіаремонтної галузі 
та інфраструктури, а також низька частка 
власного виробництва літаків. 

Україна може запропонувати ринку країн 
Центральної та Східної Європи великогаба-
ритні повітряні судна, радарну техніку, дви-

Таблиця 1
SWOT - аналіз діяльності українських виробників  

на світовому ринку машинобудування
Сильні сторони Слабкі сторони

• вигідне географічне положення у просторі 
європейських та світових ринків;
• достатньо розвинута та диверсифікована 
транспортна інфраструктура;
• наявність галузевих науково-дослідних 
інститутів;
• кваліфіковані трудові ресурси;
• наявний досвід виробництва продукції 
машинобудівної галузі;
• помірна ціна;
• високий конкурентний потенціал окремих 
галузей машинобудування (літако- та ракето-
будування, приладобудування, виробництво 
двигунів та агрегатів);
• наявність мережі авіаремонтних підпри-
ємств;
• наявність підприємств, які випускають 
унікальну продукцію;
• членство у Міжнародній організації 
цивільної авіації.

• скорочення виробництва;
• застарілі основні фонди виробництва;
• відсутність замкненого циклу виробництва;
• слабка популярність на світових ринках;
• обмежений внутрішній попит на вітчизняну 
продукцію, що спонукає до пошуку іноземних 
споживачів;
• низький рівень використання нових техно-
логій;
• низький рівень інноваційної активності;
• залежність від постачань вузлів, деталей 
та комплектуючих виробів з інших країн;
• відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
• експорт переважно в країни СНД;
• низька ефективність просування на закор-
донні ринки;
• невисокий рівень конкурентоспроможності 
порівняно з продукцією розвинутих країн

Можливості Загрози 
• можливість пожвавлення внутрішнього 
ринку України; 
• високі ціни на продукцію машинобуду-
вання на ринках розвинутих країн;
• висока інноваційна активність галузі і 
поява нових технологій на ринку;
• можливість часткового освоєння ринків 
Азії, Африки та Південної Америки;
• розширення міжнародної співпраці у 
сфері авіаремонту;
• попит на продукцію збоку наступних 
замовників: Саудівська Аравія, Казахстан, 
Азербайджан, Китай, Індія, Єгипет, Ірак.

• скорочення зовнішнього попиту на маши-
нобудівну продукцію;
• військовий конфлікт на Сході України;
• активна діяльність основних світових лідерів;
• недосконалість державних заходів для роз-
витку машинобудівної галузі;
• відсутність стабільного фінансування уря-
дових програм за термінами і обсягами;
• падіння попиту на технічні спеціальності;
• нестабільність курсів світових валют;
• монополізація ринку літакобудування най-
більшими компаніями;
• зростання цін на продукти і послуги при-
родних монополій.

Джерело: розроблено авторами
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гуни та інші вузли та деталі. Головними конку-
рентними перевагами України при реалізації 
стратегії експорту української авіабудівної 
продукції в країни Центральної та Східної 
Європи можуть бути: ексклюзивні технічні 
характеристики українських літаків, наяв-
ність потужних науково-дослідних інститутів 
та дослідно-конструкторських бюро, висо-
кокваліфікована робоча сила, наявний досвід 
роботи, виробництво великогабаритних паса-
жирських та вантажних літаків та забезпе-
чення повним комплексом післяпродажного 
обслуговування. Головними конкурентними 
перевагами України при кооперації з країнами 
Центральної та Східної Європи можуть бути: 
висока кваліфікація кадрів та наявність сер-
йозних наукових розробок, високий потенціал 
галузі точного машинобудування, наявність 
виробництва вузлів та комплектуючих, наяв-
ність авіаремонтних підприємств, які здійсню-
ють повний комплекс послуг від технічного 
обслуговування до післяпродажного обслуго-
вування. 

Висновки. При формуванні міжнародної 
ринкової стратегії у процесі інтернаціоналіза-
ції діяльності підприємства, слід акцентувати 

увагу на здійсненні аналізу ринкових можли-
востей міжнародного ринку та відборі прива-
бливих цільових ринків. Процес формування 
міжнародної ринкової стратегії підприємства 
включає наступні етапи: 1) оцінка привабли-
вості ринку; 2) аналіз конкуренції; 3) оцінка 
попиту; 4) відбір цільових ринків; 5) роз-
робка міжнародної стратегії позиціонування; 
6) вибір базової конкурентної стратегії; 7) реа-
лізація та контроль впровадженої стратегії.

Запропонований алгоритм формування 
міжнародної ринкової стратегії розглянуто на 
прикладі вітчизняної машинобудівної галузі. 
З наведеного аналізу можна зробити висно-
вок, що поряд зі значним рядом проблем, які 
має вітчизняна галузь машинобудування, вона 
володіє дійсно значним потенціалом для роз-
витку та покращення світового іміджу України. 
При здійсненні пошуку привабливих ринків для 
вітчизняних підприємств слід аналізувати їх 
можливості та економічні інтереси і обирати ті 
ринки серед потенційно доступних з точки зору 
сприятливості умов ведення бізнесу, на яких 
вітчизняні підприємства можуть мати потен-
ціал конкурентоспроможності і можуть реалі-
зувати власні економічні інтереси.

Рис. 2. Фільтрова модель відбору привабливих міжнародних ринків  
на прикладі машинобудівної галузі України

Джерело: розроблено авторами
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