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"Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської
області України в контексті викликів глобальної конкуренції"
Трансформація механізмів міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності істотно модифікують аналітичний інструментарій і методологію діагностики експортного потенціалу машинобудівного комплексу
України у напрямі системного охоплення причинно-наслідкових зв’язків,
що обумовлюють зниження його конкурентності.
З позицій системного підходу та багатокритеріальності оцінок здійснено комплексний аналіз причин і факторів, що обумовили перетворення
в останні роки машинобудівного комплексу Харківської області України
у нетто-імпортера зарубіжної машинотехнічної продукції. Визначено, що
головні причини зниження його експортної конкурентоспроможності
пов’язані зі зростанням розривів у рівнях технологічності й диверсифікації машинобудівного експорту області, його низьким інфраструктурним та
інформаційно-комунікативним забезпеченням.
Обґрунтовано головні напрямки розвитку експортного потенціалу
машинобудівного комплексу області, що включають: підвищення технологічного рівня експорту на основі кластерної організації машинобудівного комплексу; зростання ринкової та продуктової диверсифікації експорту; розбудову системи інфраструктурного забезпечення експорту;
створення розвиненої мережі інформаційного забезпечення експортної
діяльності машинобудівного комплексу області.
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