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Анотація:  У статті охарактеризовано тенденцію міжнародної фрагментації, яка сприяє 
розподіленню функцій між учасниками виробничого процесу. Фрагментація виробництва за рахунок 
зниження витрат веде до переведення частини виробництва на аутсорсинг компаніям в інші країни. 
Особливо активно міжнародна фрагментація відбувається в галузі виробництва автомобілів та 
автомобільних компонентів. Проведений у статті аналіз відтворив тенденцію зростання 
експортної експансії українських заводів по виробництву автокомпонентів на міжнародному ринку.  
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Вступ 

Наприкінці минулого століття у виробництві автомобілів, літаків, одягу 

відбулися значні зміни, які характеризувалися перенесенням виробництва у 

країни з меншими витратами. Така схема розміщення виробництв стала 

характеризуватися, як фрагментація виробництва. Все більше 

транснаціональних корпорацій шукаючи шляхи підвищення конкурентних 

переваг стали переносити виробництва у країни, які розвиваються та у країни з 

перехідними економіками. 

Європейські дослідники вказують, що сучасні технології вироблення 

готової продукції значно змінюються й повинні на краще змінювати світ в 

цілому. Дослідження участі країн у міжнародному поділі праці виявили нову 

тенденцію глобалізації, яка полягає у міжнародній фрагментації виробництва, 

тобто дискретному характері процесу виробництва, коли виконання окремих 

операцій поділяється між країнами [1].  

Тривала довгострокова тенденція посилення інтеграції  спостерігається на 

регіональному та глобальному рівнях, яка характеризується в основному 



збільшенням торговельних потоків між економіками як з точки зору торгівлі 

кінцевої, так і торгівлі проміжними товарами, що посилює фрагментацію 

виробництва, зростання ПІІ, а також потоків трудової міграції [2]. 

Посилення процесу міжнародної фрагментації виробництва вимагає 

вивчення його впливу на розвиток окремих країн. 

Основний текст. Глобалізація відкриває нові можливості і загострює 

конкуренцію, змушуючи виробників шукати більш ефективні способи 

виробництва своєї продукції. У своєму прагненні до підвищення ефективності 

виробництва виробники все частіше дроблять традиційні вертикально 

інтегровані моделі виробництва на окремі етапи або функції. Цей процес 

отримав назву фрагментації виробництва, що дозволяє виробникам переводити 

частину свого виробничого процесу на аутсорсінг, коли внаслідок схема 

організації виробництва розподіляється по різних країнах. 

Багато глобальних виробничих ланцюгів складаються з окремих компаній, 

що спеціалізуються у виробництві окремих компонентів певного кінцевого 

продукту. Це добре видно на прикладі автомобільної  промисловості. 

Найчастіше в глобальному виробництві присутні цілі групи філій, дочірніх 

компаній і відділень одного і того ж багатонаціонального підприємства, які 

пов'язані між собою в глобальному виробничому ланцюгу.  

Деякі економічні рушійні сили привели до фрагментації виробництва, 

закріпленого за спеціалізованими закладами, як зарубіжними, так і місцевими. 

Удосконалення інформаційних технологій дозволяє компаніям переносити 

виробництво в нові, часто віддалені місця. Створенню глобальних ланцюжків 

постачань і глобальних ланцюжків утворення доданої вартості сприяють 

міжнародні відмінності у витратах виробництва, наприклад, менш відносно  

високий рівень оплати праці і менш високі торговельні та транспортні витрати, 

більш якісна логістика, різниця в оподаткуванні, більш надійні механізми 

захисту прав інтелектуальної власності та забезпечення виконання контрактів 

[3]. Особливістю розвитку глобальних ланцюжків створення доданої вартості 

на сучасному етапі є стрімке зростання фрагментації ланок ланцюжка. 



Фрагментацію виробництва можна визначити як зростаючу спеціалізацію 

компанії в ланцюжку створення доданої вартості в певній галузі або для певної 

продукції. Це означає, що структура компаній стає все більш неоднорідною, 

тому що кожна ланка ланцюжка володіє різними ресурсами і технічними 

можливостями, що і призводить до диференціації ефекту масштабу. Ступінь 

фрагментації залежить не тільки від географічної відстані між країнами 

(тенденція до регіоналізації виробничого процесу), але і від галузі, в якій 

функціонує ланцюжок. Так, глобальні ланцюжки легкої промисловості 

характеризуються невисокою міжнародної фрагментацією. Ще в 70-80-х рр. 

виробничі процеси даної групи товарів зазнали значної фрагментацію, коли 

найбільш розвинені азіатські країни - Японія, Південна Корея і Тайвань, а потім 

інші країни Заходу - почали виносити виробництво в інші азіатські країни [4]. 

На початку 2010 року в Україні  інвестори стали вкладати  кошти в 

будівництво заводів по випуску автокомпонентів, а саме кабельних 

електричних джгутів біля кордону України з Європою, що сприяло зниженню 

витрат. 

У 2017 році серед ключових видів української продукції 

машинобудування, яка відправлялася на експорт на перше місце вийшли 

автокомпоненти.  З 2015 року докорінно змінилася ситуація, оскільки стратегія 

експортної орієнтації була змінена на стратегію експортної експансії. Зокрема, 

за  2015 року Україна експортувала дроти для свічок запалювання на 873 млн 

дол. США (22% всього експорту в машинобудуванні). Продукція поставлялася 

переважно в Угорщину, Польщу і Німеччину. 

Вся українська продукція 100%-во йде на експорт по всьому світу, навіть в 

США. Сьогодні, коли  ще тільки замовляється машина, під це замовлення вже 

фактично виробляються відповідні комплектуючі та це, перш за все, кабельні 

мережі для автомобілів.  

Географічна структура українського експорту кабельних джгутів 

відображена на рис. 1. 



 
Рис. 1. Географічна структура українського експорту  

товарної позиції 854430 за 2017 р. 
Авторська розробка на основі даних: TradeMap:  https://www.trademap.org/Index.aspx 
 

На основі статистичних даних TradeMap нами проведено вибірку даних по 

експорту кабельних джгутів задля визначення конкурентних переваг для 

України та обчислено показники виявлених порівняльних переваг та виявлених 

симетричних порівняльних переваг. Результати розрахунків зведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Аналіз порівняльних переваг виробництва кабельних джгутів (код 

УКТ ЗЕД 854430) в Україні 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Експорт  з 
України, 
тис. дол. 

945769 
 1081557 1170179 103676 1084707 1318368 

Світовий 
експорт  106740512 113403825 120775621 111463187 109994328 119651704 

Експорт  
України 68694495 63320469 53913302 38127040 36361032 43428391 

Світовий 
експорт, 
млн. дол. 

18388298,4 18869747,6 18866492,1 16424464,1 15878996,1 17545700,1 

RCA 2,37 2,84 3,39 4,01 4,31 4,45 
RSCA 0,41 0,48 0,54 0,60 0,62 0,63 
Авторська розробка на основі даних: TradeMap:  https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

Частка України у світовому експорті кабельних джгутів зросла з 0,89% у 

2012 році до 1,1% у 2017 році.  
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На основі даних табл. 1 побудуємо гістограму, індексів порівняльних 

переваг, рис. 2.   

 
Рис. 2. Конкурентні переваги виробництва кабельних джгутів в 

Україні 
Авторська розробка на основі даних: TradeMap:  https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

З рис. 2 ми бачимо, що конкурентні переваги, завдяки спеціалізації 

українських підприємств у виробництві кабельних джгутів досить високі 

оскільки перевищують 1. Й ми спостерігаємо щорічне стійке зростання обох 

показників, що свідчить про достатньо конкурентні позиції на світовому ринку 

України в цілому. Отже, інвестиції, які вклали іноземні інвестори у 

виробництво кабельної продукції, не тільки окупилися, але й надалі зростають. 

Цьому сприяє фрагментація виробництва автомобільних компонентів, які 

виробляють в Україні філії японських, німецьких, чеських та французьких  

підприємств. 

Серед країн Центральної та Східної Європи Білорусь має найнижчі 

показники прямих іноземних інвестицій, український досвід участі в 

міжнародній фрагментації виробництва показав, що іноземні інвестиції сприяли 

посиленню конкурентних переваг у виробництві автокомонентів, які стали 

виробляти близько 10 років тому. 

Висновки.  Була охарактеризована тенденція фрагментації виробництв, 

яка полягає в переміщенні виробництва компонентів в країни з низькими 
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витратами. В статті були розглянуті сучасні тенденції фрагментації 

виробництва автокомпонентів в Україні, що сприяло посиленню конкурентних 

позицій  завдяки зростанню масштабів експорту та зайнятості населення. За 

проведеними розрахунками індексів виявлених та виявлених симетричних 

переваг Україна зайняла позиції стратегії експортної експансії з 2014 року, 

завдяки розміщенню іноземного виробництва комплектуючих. 
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