
Секція: Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

 

Рязанова Н.О. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і банківської справи 

Луганський національний університет ім. Т.Шевченка, 

м. Старобільськ, Україна 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ РЕГІОНУ 

 

Формування дієвого механізму реалізації експортного потенціалу регіону 

можливо тільки при компетентному державному управлінні та регулюванні 

господарської діяльності усіх ланок експортної діяльності регіону, а також 

функціонуванні ринку експортних товарів і послуг. Це досягається 

віддзеркаленням в механізмі напрямів державного регулювання економіки в 

умовах ринкових стосунків з урахуванням особливостей відтворювального 

циклу в експортній промисловості та експортноорієнтованих галузях, а також з 

урахуванням експортної спеціалізації регіону.  

У свою чергу для підвищення експортного потенціалу регіону важливе 

розширення експортноорієнтованих виробництв, тому виявлення економічних 

складових механізмів розвитку експортноорієнтованих виробництв регіону є 

принципово важливим в аспекті розширення процесів глобалізації, інтеграції, 

підвищення ролі високих технологій, міжнародної конкуренції. 

Формування ефективно діючої системи експортного потенціалу регіону 

повинне стати важливою складовою частиною механізму його розвитку. У міру 

проходження через певні стадії розвитку експортний потенціал регіону 

випробовує дію певних складових [1].  

Визначення складових механізму розвитку експортнорієнтованих 

виробництв регіону має на увазі поділ їх на наступні елементи. 



Виробничий механізм є одним з чинників підвищення експортного 

потенціалу регіону, конкурентоспроможності та економічного зростання 

виробництва, ґрунтується на механізмах контролю і управління. Вдосконалення 

виробничого механізму актуальне не лише на рівні підприємств, але і для 

регіону і держави в цілому.  

Інноваційний механізм спрямований на створення, освоєння і 

впровадження новітніх технологій, на розвиток науково-технічного, 

інноваційного потенціалу, на розробку і використання різного виду 

нововведень, на подальше функціонування інновацій, на оновлення основних 

фондів підприємств, на розвиток виробничої бази підприємств, на створення 

нових робочих місць [2]. 

Інвестиційний механізм спрямований на забезпечення зростання 

економічного потенціалу як окремого регіону, так і країни в цілому, на 

нарощування наукового і виробничого потенціалу, на забезпечення 

рівномірного розвитку промисловості; на розвиток пріоритетних галузей і 

виробництв, на розвиток інноваційного потенціалу, на розвиток форми 

спільного підприємництва за допомогою залучення іноземних інвестицій, на 

розвиток інжинірингових, інформаційних, комерційних, сервісних послуг, на 

регулювання накопичень капіталу по різних галузях виробництва. Тому 

інвестиції виступають основним інструментом розвитку виробництва і науково-

технічного прогресу.  

Фінансовий механізм є сукупністю фінансових інструментів, важелів, 

форм і способів регулювання економічних процесів розвитку 

експортноорієнтованих виробництв регіону. Фінансовий механізм включає 

цінову політику, банківські кредити, експортно-кредитне страхування, 

податкові пільги і канікули, субсидії, дотації, квоти, тарифи та ін.  

Представлені складові механізму розвитку експортноорієнтованих 

виробництв зумовлюють необхідність і безперечну актуальність створення 

механізму реалізації експортного потенціалу регіону, здатного перетворити в 

дійсність зв'язок між об'єктивними і суб'єктивними чинниками розвитку 



експорту. Без опори на механізм не реально не лише забезпечення стійкого 

економічного розвитку експортної діяльності регіону в перспективі, але і 

вирішення завдань, які вже офіційно визначені як пріоритетні на теперішній 

момент часу. 

Розвиток експортноорієнтованих виробництв є результатом розширення 

міжнародних відносин, який дозволить вирішити завдання прискорення 

науково-технічного прогресу, задоволення потреб вітчизняних виробництв в 

прогресивному устаткуванні, новітніх технологічних процесах, сировині та 

матеріалах, вдосконалення потужностей в найбільш важливих і пріоритетних 

галузях економіки, освоєння нових методів управління і маркетингу, дозволить 

розширити можливості збільшення валютної виручки регіону, пом'якшити в 

максимальній мірі несприятливі для регіону умови конкуренції на зовнішньому 

ринку, посприяє підвищенню ефективності інших виробництв, залежних від 

них. Розвиток пріоритетних експортноорієнтованих виробництв, у свою чергу, 

приведе до розвитку галузі, до якої вони відноситься [3]. 

Механізм реалізації експортного потенціалу регіону тісно пов'язаний з 

державним регулюванням. Доцільно виділити особливу роль держави в справі 

створення конкурентних умов, при яких може сформуватися ефективна 

структура галузей і виробництв, орієнтованих на експорт. Найбільш значущими 

напрямами, регулювання яких потрібне при виробленні норм експортної 

діяльності,  являються проведення промислової і структурної політики, а також 

територіальне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, що передбачає 

виконання регіональними органами влади регулюючих функцій.  

Світовий досвід свідчить, що основними аспектами проведення 

експортної промислової політики мають бути [4]: 

всіляке сприяння розвитку підприємництва і конкурентного середовища в 

економіці для максимізації ефективності виробництва і досягнення його 

об'ємно-структурних параметрів громадському попиту; 

послідовна реалізація чітких заходів держави з регулювання реального 

сектора. 



Головним орієнтиром держави в міжнародній конкуренції може бути 

створення довкілля, в якому вітчизняні компанії зможуть підвищувати рівень 

конкурентної переваги, удосконалюючи виробничу структуру експорту [3].  

У цілях підвищення експортного потенціалу регіонів України потрібно 

державне управління процесом його розвитку, який повинен охоплювати 

наступні системні блоки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Державне управління процесом реалізації  

експортного потенціалу регіону 

Таким чином, механізм реалізації експортного потенціалу регіону повинен 

здійснюватися в умовах певного поєднання вільної конкуренції і державного 

регулювання. Державний вплив полягає у свідомому коригуванні економічної 

діяльності експортерів з метою забезпечення ефективності реалізації 

конкурентних переваг у досягненні збалансованості та пропорційності 

відтворення усередині країни і на зовнішніх ринках. Конкуренція ж забезпечує 

саморегулювання процесів виробництва, вирівнювання попиту і пропозиції, і 

самоорганізацію інститутів, які беруть участь в зовнішньоекономічному обміні. 

Державне управління процесом реалізації експортного потенціалу 

регіону 

Стимулювання пропозиції дефіцитних чинників виробництва, необхідних в справі підйому 

конкурентоспроможності експортної промисловості. Інвестиції в науку і освіту, в розвиток 

інфраструктури та інформаційних мереж, підкріплені податковими кредитами і усім комплексом 

заходів з стимулювання інвестиційного попиту 

Підвищення якості та вдосконалення структури сукупного попиту через систему конкурсного 

розподілу замовлень серед підприємств на виробництво високотехнологічної продукції; 

встановлення жорстких, наближених до світових стандартів при її прийманні; патентна політика; 

надання фінансових і податкових пільг підприємствам, що інвестують в нові технології  

Здійснення прямої державної підтримки конкурентоздатних секторів через інвестиції в 

інфраструктуру, залучення іноземного капіталу. Опрацювання механізмів конверсії прибутків 

від традиційних статей експорту в інвестиції, що направляються в нові технології і на 

завоювання нових ринків 

На вищому державному рівні має бути сформульовано і всіляко забезпечено завдання 

планомірного оновлення якості структури експорту 



Знання кон'юнктури ринку, вимог і перспектив розвитку світових ринків, 

високий рівень державного регулювання, визначення конкурентоспроможності 

продукції дають можливість ефективно розвивати діяльність 

експортноорієнтованих виробництв регіону. Ефективне функціонування 

експортноорієнтованих виробництв дозволить підняти економіку регіону, а 

також країни.  
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