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Ділові кола про  пріоритетні 
напрямки економічної 
інтеграції України 
• Кількість підприємств-експортерів зросла, а напрямки 

експорту стали більш диверсифікованими. 

• Головними перешкодами для розширення 
зовнішньоекономічної діяльності залишаються митні 
бар’єри та висока собівартість продукції. Щоправда 
спостерігається тенденція до зниження їх показників. 

• Продовжується тенденція до переоцінки пріоритетних 
напрямків економічної інтеграції України. Зменшується 
кількість прихильників східного вектора, в той час як 
західного — збільшується. 

• Стосовно вступу до регіональних економічних 
утворень все більша частка респондентів надає 
перевагу СОТ, в той час як частка прибічників ЄЕП 
зменшується. 

 Протягом року, що минув, предметом спеціальної уваги 
з боку влади був вектор зовнішньоекономічних відносин. 
Наші щорічні моніторингові дослідження1 ставлення 
представників ділових кіл до проблем та перспективи 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
свідчать, що протягом 2005 р. погляди бізнесу на головні 
напрямки економічної інтеграції України у світову 
спільноту продовжуються змінюватися в тому ж руслі, що й 
в 2004р.: збільшується кількість прихильників західного 
вектору економічної співпраці. Український бізнес все 
більше і більше розуміє вигоди співпраці з партнерами із 
розвинених країн.  

Основні напрямки експортної діяльності.  

Протягом останніх років українські промислові 
підприємства ставали більш активними на міжнародних 
ринках. Зокрема частка експортерів серед панелі 
підприємств на яких провидиться моніторинг ділової думки 
зросла з 25% в 1998 році до 40% в 2005 році. В 2004 році 
цей показник становив 38%. Основні напрямки експортної 
діяльності в 2005р. порівняно до 2004р. не зазнали 
суттєвих змін. Для 79,8% респондентів Росія та країни СНД 
залишають ринками збута їхньої продукції2, 28,0% 
опитаних здійснюють торгівельні операції в країнах 
Західної Європи і17,2% — Східної.  

Разом із цим, експортні операції підприємств стали більш 
диверсифікованими: серед експортерів доля підприємств, 
що мають більше ніж один напрямок експорту, 
збільшилася з 31% у 1998 до 44,2% у 2003. У 2005 році 

                                          
1 Щороку дослідження  присвячені проблемам зовнішньоекономічної 

активності підприємств та ставлення керівників підприємств до різних 
напрямків економічної інтеграції України проходить наприкінці жовтня-
початку листопада. В 2005р. польовий етап дослідження проходив із 25 
жовтня по 10 листопада. 

2 Підприємствам  ставилося питання щодо основних, з їхньої точки 
зору, ринків збута продукції за кордом, при цьому обсяги експорту в ту 
чи іншу країну саме цього підприємства не уточнювалися. 
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відсоток таких підприємств сягнув 61,7%. Прогнозується 
що протягом двох наступних років він зросте до 70,3%. 

Таблиця  Основні ринку збуту продукції 
підприємств -експортерів, % підприємств 

 1998 1999 2001 2003 2004 2005 

 Зараз 
Через 2 
роки Зараз 

Через 2 
роки Зараз 

Через 2 
роки Зараз 

Через 2 
роки Зараз 

Через 2 
роки Зараз 

Через 
2 роки 

Росія та 
країни СНД 

61,8 90,8 62,1 72,2 81,8 84,1 81,7 88,5 82,1 85,3 79,8 80,9 

Країни 
Західної 
Європи 

15,8 23,7 25,3 37,3 29,5 37,5 28,8 34,6 26,1 30,4 28 38,7 

Країни 
Східної 
Європи 

13,2 23,1 18,7 24 15,9 28,4 16,3 23,1 15,2 29,3 17,2 24,7 

США та 
Канада 

7,9 9,2 8 14,7 10,2 12,5 9,6 15,4 10,9 14,1 9,7 8,6 

Країни 
Близького 
Сходу та 
Африки 

7,9 7,9 10,7 16 13,6 21,6 15,4 21,2 16,3 25 11,8 16,1 

Країни 
Східної Азії 

9,2 10,5 10,7 13,3 11,4 15,9 9,6 12,5 6,5 17,4 5,4 8,6 

Інше 5,3 5,3 4 5,3 2,3 6,8 1 3,8 2,2 3,3 3,2 2,2 

Перешкоди у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств 

В 2005р. з точки зору керівників підприємств-експортерів, 
головними перешкодами для розширення 
зовнішньоекономічної діяльності їхнього підприємства були 
митні бар’єри3 (46,38% опитаних) та висока собівартість 
продукції (44,7% опитаних).  

Слід зазначити, що порівняно до 2004р. список перешкод 
зазнав змін. Головним чином ми вважаємо зменшення 
важливості митних бар’єрів, як перешкоди 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств. І хоча, цей 
показник все ще залишається на першому місці в списку 
бар’єрів, проте його абсолютне значення зазнало 
суттєвого зменшення. Частка менеджерів, які назвали 
митні бар’єри перешкодою до пожвавлення 
зовнішньоекономічної діяльності зменшилась із 60,2% у 
2004р. до 46,8% у 2005р. Це очевидно є реакцією бізнесу 
на заходи по лібералізації зовнішньої торгівлі, які 
вживалися протягом 2005р. 

Важливість високої собівартість продукції, яка займає в 
списку перешкод друге місце, зросла порівняно до 2004р 
(+4,9%). А важливість перешкоди “відсутність 
ефективного маркетингу” навпаки зменшилась (+8,0%), 
ця тенденція продовжується декілька років, що свідчить 
про зростання адаптованості підприємств до умов ринкової 

                                          
3 Під митними бар’єрами респонденти зазвичай мають на увазі як 

процедури митного оформлення товарів, так і процедури відшкодування 
ПДВ.  
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торгівлі (Таблиця Перешкоди у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств, % підприємств – експортерів). 

Таблиця Перешкоди у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств, % підприємств - експортерів 

 1998 1999 2001 2003 2004 2005 

Низька якість продукції 4,9 12,0 8,0 4,7 10,2 8,5 

Висока собівартість продукції 45,7 56,0 40,2 26,4 39,8 44,7 

Відсутність ефективного маркетингу ринків 30,9 32,0 21,8 29,2 26,1 18,1 

Митні бар’єри 54,3 60,0 67,8 58,5 60,2 46,8 

Відсутність бажання іноземних партнерів 
працювати з нами через діловий та політичний 
клімат 

22,2 22,7 9,2 26,4 18,2 9,6 

Брак фінансових ресурсів для виведення 
товарів на ринки 34,6 45,3 44,8 28,3 29,5 22,3 

Дискримінаційні заходи на зовнішніх ринках по 
відношенню до наших товарів - - - 23,6 11,4 18,1 

Важко сказати 4,9 5,3 4,6 6,6 6,8 11,7 

На думку, менеджери підприємств-експортерів в 2005р. 
українські підприємства ставали більш привабливими 
партнерами для співпраці. Частка респондентів, які 
вважають, що відсутність бажання в іноземних партнерів 
працювати з такими підприємствами, як їхнє, через 
несприятливий діловий та політичний клімат зменшилась з 
18,2% в 2004р. до 9,6% у 2005р.  

В той же час, зросла кількість опитаних, які 
дотримуються думки, що дискримінаційні заходи на 
зовнішніх ринках по відношенню до наших товарів, є 
перешкодою до активізації зовнішньоекономічної 
діяльності. В 2004р. таких було 11,4%, в 2005р. вже — 
18,1%. 

Відношення керівників підприємств до 
напрямку економічної інтеграції України 

Протягом 2005 року продовжувалася тенденція до 
переоцінки пріоритетних напрямків економічної інтеграції 
України. Частка прихильників економічної інтеграції з 
Країнами Європейського Союзу зростає, прихильників 
інтеграції з Росією та країнами СНГ має тенденцію до 
скорочення. Частка менеджерів, які вважають, що 
економічна інтеграція з країнами Європейського союзу є 
важливою для України, зросла до 46%. В той же час, 
частки опитаних, які вважають пріоритетною економічну 
співпрацю з Росією та країнами  СНД продовжує поступово 
скорочуватися. В 2005р. таких було відповідно 26,1% та 
22,5%.  

Таблиця. Напрямки економічної інтеграції України4, % 
респондентів 

                                          
4 Сума відсотків перевищує 100, через те, що респонденти були не 

вимозі вибрати один варіант відповіді, вони вибирали до 3-х варіантів 
відповіді. 

Напрямки економічної 
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Тут слід зазначити, що ментальність ділових кіл 
залишається багатовекторною. Тобто, є респонденти не в 
змозі відлиті один напрямок економічної інтеграції — Схід 
чи Захід. Але кожного року частка тих, хто вибирає лише 
один напрямок зростає. Разом із цим продовжує зростати 
частка респондентів, які не можуть визначитися із 
відповіддю на питання, який напрямок економічної 
інтеграції повинен бути пріоритетним  для України. 

В той же час, на нашу думку, показовим є той факт, що 
частка прихильників лише східного вектору економічної 
інтеграції скоротилась до 24,2% (в листопаді 2004р. цей 
показник становив 28,8%). Частка керівників підприємств, 
які вважають, що пріоритетним напрямком економічної 
інтеграції має бути лише західний вектор зросла з 23,1% 
до 32,7%.  

 Вступ до регіональних утворень та економічне 
зростання в Україні 

 В 2005р. Частка менеджерів, які впевнені, що вступ 
України до Світову Організацію Торгівлі (СОТ) сприятиме 
продовженню, економічного зростання в Україні 
збільшилась до 29,9%. В 2004 р. Таких було лише 12,8%. 
Разом із цим, поширеність думки, що співпраці в рамках 
Єдиного економічного простору (ЄЕП) сприятиме 
економічному зростанню в Україні  серед підприємств 
нашої вибірки скоротилась із 21,9% в 2004р. до 9,7% в 
2005р.  Хоча тут слід зазначити, що  кількість 
респондентів, які вважають, що вступ України до 
Європейського Союзу сприятиме економічному зростанню 
також скоротилась з 24,1% до 17,9%. В той же час, 42,6% 
опитаних не змогли відповісти на питання. (графік Вступ 
до територіальних утворень та економічне зростання).  

Окремо ми досліджували оцінки керівниками 
підприємств впливу на імпортну та експортну діяльність 
окремого підприємства в випадку вступу України до СОТ. 
51,1% опитаних керівників підприємств-експортерів, які 
відповіли на це питання5 вважають, що вступ до СОТ 
позитивно вплине на експортну діяльність їхніх 
підприємств, 33,3% не очікують ніякого впливу, і лише 
15,6% думають, що це буде негативний вплив. Порівняно 
до 2004р. думки опитаних практично не змінилися (графік 

                                          
5 34,2% підприємств-експортерів відповіли на питання. Всього у 

панельній вибірці близько 40% підприємств-експортерів.  

  1998 1999 2001 2003 2004 2005 

Країни Європейського 
Союзу 

26 35.3 24.9 35.7 41.1 46,4 

Росія 47.3 44.2 29.8 43.2 28.6 26.1 

Країни СНД 38.5 40.1 35.3 46.8 26.8 22.5 

Країни Балтійського 
та Чорного моря 

13.9 9.6 4.5 - - - 

Країни ГУУАМ - - 4.8 - - - 

Інші країни - - - 0.7 3.9 1.8 

Інтеграція непотрібна 4 3.1 3.5 5.4 6.4 2.9 

Важко сказати 27.7 28.8 17.6 13.9 21.1 26.4 
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Оцінки менеджерами впливу вступу до СОТ на експортну 
діяльність підприємства, % респондентів). 33,5% усіх 
респондентів  змогли дати оцінку впливу СОТ на імпортну 
діяльність їхнього підприємства. 58,5% з них, вважать, що 
вплив буде позитивним, 28,7% — нейтральним, і 12,7% — 
очікують негативного впливу (графік Оцінки менеджерами 
впливу вступу до СОТ на імпортну діяльність підприємства, 
% респондентів). 

 

Виcновки 

Отже, результати цьогорічного дослідження, 
присвяченого проблемам зовнішньоекономічної діяльності 
та орієнтаціям керівників підприємств, свідчать про певні 
зрушення в цій сфері. Посилюється розуміння український 
бізнесом доконечної потреби встановлення тісних 
контактів з партнерами з розвинутих країн. Ця тенденція 
вселяє великі надії. Адже саме співпраця із західними 
партнерами гарантує найвищу конкурентоспроможність 
українських товарів і забезпечить відповідну 
диверсифікацію ринків збуту. Також результати 
засвідчили, що митні бар’єри, ключова перешкода для 
розширення зовнішньоекономічної діяльності, в протягом 
2005р. стали сприйматися бізнесом як менш проблемна. 

Характеристики вибірки 

 Вибірка дослідження базується на панелі, яка 
використовується для Квартального Опитування Підприємств та 
включає 300 підприємств обробної промисловості, розташованих 
в чотирьох регіонах України. Рівень відповідей становить 94,0%. 
Структура вибірки відображає структуру панелі. 

 Підприємства розташовані в Київській, Львівській, Харківській 
та Одеській областях. Близько 2/3 підприємств знаходяться в 
обласних центрах, 1/3 представляють інші населені пункти. 
Середній розмір підприємства, виміряний за кількістю 
працюючих, становить 437. Ми розділи підприємства на 3 групи: 
малі підприємства (від 10 до 50 працюючих), середні 
підприємства (від 50 до 250 працюючих) та великі (більше, ніж 
250 працюючих). 

Вплив вступу до СОТ на 
імпортну діяльність
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