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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні економіка як окремої країни, так і усього

світу є складною багаторівневою системою, кожен еле�

мент якої перебуває в прямій або опосередкованій взає�
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OF UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті визначено перешкоди щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а
саме: недосконалість державного регулювання у цій сфері; непрофесійні дії органів виконавчої вла!
ди та корупція; низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що при!
зводить до того, що більшість продукції вітчизняних підприємств має сировинний характер; неста!
більна політична ситуація, що супроводжується негативними соціально!економічними явищами;
моральна та фізична зношеність більшої частини виробничих засобів вітчизняних підприємств тощо.
Обгрунтовано, що перераховані вище фактори пояснюють високий рівень недовіри до українських
підприємств з боку зарубіжних партнерів, відсутність необхідних економічних реформ, низький
рівень інвестиційної привабливості та складна криміногенна ситуація лише ускладнюють непрос!
тий процес активізації зовнішньоекономічної діяльності серед вітчизняних підприємців.

The article outlines obstacles on the way of development of international economic activity of
enterprises such as: imperfection of state regulation in this sphere; nonprofessional actions of executive
government and corruption; low level of competitiveness of domestic enterprises, which leads to the fact
that most of the products of domestic enterprises are raw materials; unstable political situation,
accompanied by negative socio!economic phenomena; the moral and physical depreciation of most of
the fixed assets of domestic enterprises, etc. It is substantiated that the factors mentioned above explain
the high level of mistrust to Ukrainian enterprises by foreign partners. Lack of necessary economic
reforms, low level of investment attractiveness and criminal situation only make more complicated the
difficult process of activation of foreign economic activity among domestic entrepreneurs.
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модії з іншим елементом. Саме тому такий стан разом

із активними глобалізаційними тенденціями, внутрішньо

іманентними сучасній світовій економічній системі, ро�

бить інтеграційні процеси невід'ємною частиною цієї
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системи. Наразі такі процеси разом із рівнем економіч�

них зв'язків з іншими країнами є своєрідним детермі�

нантом рівня розвитку держави та її економічного по�

тенціалу [2, с. 27].

За таких умов головним чинником успіху держа�

ви на світовій арені та її економічного зростання стає

зовнішньоекономічна діяльність  ї ї  внутрішніх

суб'єктів господарювання. Наявність стійких взає�

мозв'язків між країнами на базі окремих підприємств

є не лише фактором розвитку їх національних еко�

номік, але й свого роду гарантією економічної без�

пеки, матеріальною основу якої складає тісне еко�

номічне співробітництво, що є запорукою ефектив�

ного функціонування окремих суб'єктів господарю�

вання.

Саме тому дослідження проблем та шляхів їх вирі�

шення у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяль�

ності вітчизняними підприємствами є актуальним і важ�

ливим в умовах сучасних трансформацій в національній

та світовій економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Висвітлена проблема є предметом дискусій та нау�

кових публікацій багатьох вітчизняних та зарубіжних

вчених�економістів. Так, серед іноземних авторів робо�

ти яких присвячені зовнішньоекономічні діяльності, слід

віднести С. Брю, Ф. Котлера, Г. Клейнера та ін. Серед

вітчизняних науковців слід відмітити праці О. Амоші,

В. Бойка, А. Гальчинського, В. Гейця, С. Дем'яненка,

А. Кандиби, С. Кваші, Л. Ліпич, А. Мокія, А. Осадчук,

Д. Пудрик, П. Саблука, С. Соколенко, Л. Черчик, В. Щер�

бак та ін. Проте, незважаючи на значну кількість дослі�

джень, недостатньо уваги приділено виокремленню про�

блем розвитку зовнішньоекономічної діяльності

підприємств України та пошуку шляхів подолання цих

проблем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження визначення пере�

шкод зовнішньоекономічної діяльності підприємств

України. Для досягнення поставленої мети було про�

ведено досліджено стан торгівельного балансу Ук�

раїни; визначенні проблемні напрями та перешкоди

розвитку зовнішньоекономічної діяльності для

вітчизняних підприємств; запропоновано заходи

щодо поліпшення та стимулювання здійснення зов�

нішньоекономічної діяльності підприємствами Украї�

ни.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У першу чергу зовнішньоекономічна діяльність

підприємства є окремим видом господарських відно�

син, котрий базується на виробничій інтеграції та ко�

операції, діяльністю на міжнародних ринках товарів

та послуг, здійсненням імпортних та експортних опе�

рацій. Головна форма прояву таких відносин між ок�

ремими підприємствами полягає у складанні та дот�

риманні угод між партнерами з різних країн, таке

співробітництво дає підприємцям можливість корис�

туватися перевагами міжнародної кооперації, що в

свою чергу стимулює їх активний розвиток. Ступінь

залучення підприємств у зовнішньоекономічну

діяльність, з одного боку, є індикатором розвитку

національної економіки та її стабільності в цілому, а

з іншого — рівня підтримки державою такої діяль�

ності, що проявляється у регуляторних нормах її пра�

вового поля.

Одним з головних показників, що характеризує ре�

зультат зовнішньоекономічної діяльності усієї сукуп�

ності національних підприємств є сальдо торговельно�

го балансу держави. Відповідно до даних Державного

комітету статистики сальдо торговельного балансу Ук�

раїни станом на 2014 рік складало — �4,6 млрд дол.

США, 2015 — �1,7 млрд дол. США, 2016 рік — �5,8 млрд

дол. США. [3].

Експорт товарів та послуг з України у 2014 р. стано�

вив 64106,8 млн дол. США, у 2015 р. відбулося падіння

експорту на 27,0 % до попереднього року і становив

46804,2 млн грн У 2016 р. експорт товарів та послуг стано�

вив 45112,7 млн дол. США. Отже, починаючи з 2014 р.

по 2016 р. включно експорт товарів і послуг України

має тенденцію до зменшення. Щодо імпорту то у 2014 р.

він становив 60750,6 млн дол. США, у 2015 р. —

42976,0 млн дол. США, у 2016 р. — 44571,1 млн дол.

США [3].

Представлені показники свідчать про вкрай негатив�

ну тенденцію, щодо ступеня активності вітчизняних

підприємців на зовнішніх ринках. Звичайно, це частко�

во пояснюється економічною кризою 2013—2014 рр. в

Україні та певними структурними трансформаціями в

економіці, котрі її супроводжували.

Однак окрім об'єктивних причин, слід відзначи�

ти непрофесійні дії органів виконавчої влади, на які

покладено обов'язки з регулювання зовнішньоеко�

номічних відносин, здійснюваних вітчизняними суб�

'єктами господарювання. Варто зазначити, що при

збереженні відповідної динаміки, така ситуація може

стати загрозливою для економічної безпеки держа�

ви.

Слід зазначити, що всеохоплюючий процес інтег�

рації української економіки в економіку країн Євро�

пейського союзу несе у собі ряд ризиків та перешкод

для українських підприємців, за умови їх повної пе�

реорієнтації на європейські ринки збуту товарів та

послуг. Однією з перших постає проблема низького

рівня конкурентоспроможності продукції вітчизня�

них підприємств, це зумовлено високим рівнем стан�

дартів якості та інших нетарифних бар'єрів, що доз�

воляє забезпечити європейські ринки високотехно�

логічною продукцією, водночас ускладнюючи умо�

ви українським товаровиробникам для виходу на

ринок. Саме тому більшість продукції вітчизняних

підприємств має сировинний характер разом із низь�

ким рівнем конкурентоспроможності в порівнянні з

європейськими аналогами. Така ситуація формує

негативне уявлення про український підприємниць�

кий сектор у якості надійних партнерів на зовнішніх

ринках.

Одним з яскравих негативних чинників, що впли�

ває не тільки на ефективність зовнішньоекономічної

діяльності, а й на усю економічну систему країни в

цілому, є нестабільна політична ситуація, що супро�
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воджується негативними соціальними явищами. До

того ж впродовж останніх років спостерігається явне

скорочення обсягів експорту та імпорту з боку украї�

нських підприємств. Така тенденція є негативним яви�

щем в економіці і потребує прийняття державою низ�

ки важливих рішень задля уникнення циклічного спа�

ду економіки. Одним із напрямів таких заходів є саме

стимулювання зовнішньоекономічної діяльності, що

дозволить досягти позитивної динаміки зовнішньо�

торговельного балансу та укріплення національної

валюти.

Принагідно зазначимо, що сукупність загрозливих

чинників, що виявляються на макроекономічному рівні

здійснюють прямий вплив на суб'єктів мікроекономіч�

ного рівня, зокрема на підприємства і домогосподар�

ства.

Одним із таких чинників є складна ситуація на

сході України, зокрема у зоні проведення АТО. Три�

валі військові дії у даному регіоні спричинили непоп�

равні наслідки в структурі промисловості нашої дер�

жави: зруйновані або не працюють сотні п ід�

приємств, велика частина продукції яких була нау�

комісткою та не мала аналогів серед розвинутих

європейських країн. Внаслідок цього частина інозем�

них партнерів втратили власні активи та майно, що

розташовувалося у цій зоні. Це є однією з причин

високого рівня недовіри з боку іноземних інвесторів,

з приводу вкладання грошових коштів у довгостро�

кові великі промислові проекти. Наприклад, це мож�

на прослідкувати за показником прямих інвестицій

в Україну. У 2010 р. прямі інвестиції в Україну ста�

новили 38992,9 млн дол. США без урахування тим�

часово окупованої території Автономної Республі�

ки Крим і м. Севастополя. Обсяг прямих інвестицій

зростав до 2014 р. і цьому році становив 53704,0 млн

дол. США, але починаючи з 2015 р. тенденція зрос�

тання було змінено на протилежну і у 2015 р. обсяг

інвестицій становило 40725,4 млн дол. США, у 2016 р.

— 36154,5 млн дол. США. На початок 2017 р. прямі

інвестиції в Україну становили 37655,0 млн дол.

США, що говорить про зміну негативної тенденції

на протилежну, але при цьому цей обсяг не дося�

гає обсягу залучення іноземних інвестицій 2010 р.

[5].

Іншим важливим питанням є відсутність стійкої за�

безпеченості в ресурсах вітчизняними підприємствами,

що зумовлено, складною ситуацією в енергетичному

секторі, відтоком капіталу з держави, недобросовісні�

стю вітчизняних товаровиробників, що виявляється у

низькій якості продукції та невчасності виконання умов

договору. Це породжує ще більшу недовіру до украї�

нських підприємницьких структур серед зарубіжних

партнерів.

Слід зазначити, що рівень розвитку матеріально�

технічної бази українських підприємств залишається на

низькому рівні: більша частина виробничих фондів зно�

шена морально і фізично. Так, наприклад, якщо в Ук�

раїні за даними Державної служби статистики України

у 2000 р. було зношеними 43,7 % основних засобів,

залишкова вартість яких становила 466448 млн грн, у

2005 р. зношеними було 49,0 % основних засобів,

залишкова вартість яких становила 661565 млн грн, у

2010 р. зношеність становила — 74,9%, із залишковою

вартістю — 1731296 млн грн У 2014 р. зношеність

основних засобів в Україні сягнуло 83,5 % при цьому

залишкова вартість основних засобів становила

2274922 млн грн У 2015 р. зношеність становила —

60,1 %, залишкова вартість становила — 3047839 млн

грн, але при цьому відбулися зміни у методології роз�

рахунків цього показника, а саме з 2015 р. при підра�

хунках не включено вартість основних засобів місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самовря�

дування. У 2016 р. зношеність основних засобів в Ук�

раїні становила — 58,1 %, залишкова вартість стано�

вила — 3428908 млн грн, але, при цьому окрім того, що

при розрахунках не включається вартість основних

засобів місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування також враховано зміни,

що відбулись у зв'язку із прийняттям постанови Каб�

інету Міністрів України від 25.06.2014 р. № 200 "Про

утворення публічного акціонерного товариства "Ук�

раїнська залізниця"" у частині передачі/надходжен�

ня та оцінки основних засобів. Таким чином, можна

констатувати, що хоча за даними статистики показ�

ник зношеності основних засобів в Україні знизився

у 2016 р. до 58,1% порівняно із 83,5 % у 2014 р., але

ці зміни відбулися не за рахунок оновлення основних

засобів в Україні, а радше за рахунок зміни в мето�

дології підрахунку цього показника [1]. Так, наприк�

лад, основні фонди провідних підприємств України,

як�от "Азовсталь", НАК "Нафтогаз", "Укртрансгаз",

зношені більш ніж на 50 % [4, с. 8]. Повністю заста�

ріле обладнання та відсутність застосування про�

відних технологій на виробництві, не дозволяє досяг�

нути вітчизняним виробникам конкурентного рівня

якості продукції.

Однією з причин падіння активності вітчизняних

підприємств у своїй зовнішньоекономічній діяль�

ності є недосконалість державного регулювання

цієї сфери економічних відносин, що подекуди

відлякує українських підприємців, котрі бажають

вийти на міжнародний ринок. Це виявляється у ви�

сокому рівні бюрократії та відсутності зручної дер�

жавної системи електронного документообігу.

Окрім того, непрофесійна політика Національного

Банку з приводу підтримки курсу національної ва�

люти, спричиняє появу негативних курсових різниць

та втрату іноземними інвесторами частини власних

грошових коштів, внаслідок девальвації гривні [7,

с. 19]. До того ж, ряд обмежень, введених Націо�

нальним банком України, призвів до "розростання"

тіньового сектору економіки [8, с. 45]. Така ситуа�

ція тільки ускладнює пошук українськими суб'єкта�

ми зовнішньоекономічної діяльності партнерів на

міжнародних ринках.

Негативний вплив кожного з перерахованих вище

факторів поглиблюється за рахунок корупційної скла�

дової, котра пронизує увесь державний апарат. Існу�

ючий механізм корупції ускладнює ведення зов�

нішньоекономічної діяльності не лише вітчизняним

підприємцям, а й зменшує довіру з боку іноземних

інвесторів.

Перераховані вище фактори пояснюють високий

рівень недовіри до українських підприємств з боку за�
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рубіжних партнерів. За таких умов саме підприємниць�

ке середовище, з фінансово�економічної точки зору

стає небезпечним для іноземного інвестора або парт�

нера. Відсутність необхідних економічних реформ,

низький рівень інвестиційної привабливості та склад�

на криміногенна ситуація лише ускладнюють непрос�

тий процес активізації ЗЕД серед вітчизняних

підприємців.

Існуючі макроекономічні проблеми держави при�

зводять до ряду негативних наслідків, пов'язаних з

вітчизняними суб'єктами зовнішньоекономічної діяль�

ності:

— валютна виручка отримана суб'єктами зовніш�

ньоекономічної діяльності часто залишається на

банківських рахунках дочірніх компаній за кордо�

ном, відсутні стимули до її ввозу на територію Укра�

їни [3];

— розширення тіньового підприємницького секто�

ру;

— закриття виробництв наближених до зони веден�

ня бойових дій;

— перенесення вітчизняними суб'єктами зовніш�

ньоекономічної діяльності власного виробництва закор�

дон, через політичну та соціальну нестабільність в дер�

жаві.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі дослідження цієї теми було про�

аналізовано ступінь ефективності ведення зовнішнь�

оекономічної діяльності українськими підприємства�

ми в умовах недосконалості правового поля та за�

гальної економічної нестабільності. Визначено ос�

новні проблеми, з якими стикаються суб'єкти зовні�

шньоекономічної діяльності, що формуються на мак�

роекономічному рівні та їх вплив на бізнес�середо�

вище функціонування підприємств. Так, визначено

перешкоди щодо розвитку зовнішньо�економічної

діяльності підприємств, а саме: недосконалість дер�

жавного регулювання у цій сфері; непрофесійні дії

органів виконавчої влади та корупція; низький рівень

конкурентоспроможності продукції вітчизняних

підприємств, що призводить до того, що більшість

продукції вітчизняних підприємств має сировинний

характер; нестабільна політична ситуація, що супро�

воджується негативними соціально�економічними

явищами; моральна та фізична зношеність більшої

частини виробничих засобів вітчизняних підприємств

тощо.

Подальших досліджень вимагає розроблення

напрямів подолання існуючих перешкод розвитку

зовнішньоекономічної діяльності підприємств Ук�

раїни.
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