
  ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ      ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ДУМКИ. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Зовнішньоекономічна 
діяльність і пріоритетні 
напрямки економічної 
інтеграції України 
ГОЛОВНЕ: Активність підприємств на зовнішніх ринках 

уповільнилася через погіршення кон’юнктури на 
світових ринках, фінансовий стан самих підприємств та 
несприятливий діловий клімат в країні. 

 Кількість підприємств-експортерів в панелі опитування 
зменшилась з 48,5% в 2011-му році до 40,4% в 2012-
му році. 

 Зменишилась частка підприємств, які мають більше 
одного напрямку експорту (з 73,0% у 2011-му році до 
38,6% у 2012-му). 

 Підприємства не очікують швидких змін на краще 
світової кон’юнктури: за два роки частка підприємств, 
які очікують мати більше одного ринку збуту за 
кордоном становить 40,4%. 

 Головною перешкодою для розширення 
зовнішньоекономічної діяльності є брак фінансових 
ресурсів для виведення товарів на ринки. На другому 
місці знаходиться відсутність бажання іноземних 
партнерів працювати через діловий/політичний 
клімат. 

 Митні барєри, на думку опитаних підприємств, не є 
такою високою перешкодою, як було раніше: в 
рейтингу перешкод цей показник пермістився з 
першого на п’яте місце.  

 В 2012-му р. порівняно до 2011-го р. число 
прихильників західного вектора економічної інтеграції 
України зросло за рахунок зменшення частки тих, хто 
підтримує  ідею багатовекторності. Частка 
прихильників східного напрямку залишилась без змін. 

Щорічні моніторингові дослідження1 ставлення представників 
ділових кіл до проблем та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств свідчать, що в 2012 
році погляди бізнесу на головні напрямки економічної інтеграції 
України у світову спільноту  продовжували змінюватися.  

Основні напрямки експортної діяльності 
У 2012 році, на відміну від минулих років, спостерігається 

незначний спад у частці експортерів серед усієї панелі опитаних 
підприємств. У 2009 та 2010 роках ця частка постійно зростала, а 
у 2011 році сягнула 48,5%. 

Основними напрямками експортної діяльності у 2012-му році 
залишаються Росія та країни СНД, хоча цей показник впав 
порівняно до минулого року. Частка підприємств, ринки збуту 
яких знаходяться в країнах СНД, зменшилась з 69,7% у 2011-му 

                                         
1 Щороку дослідження, присвячене проблемам зовнішньоекономічної 

активності підприємств та ставлення їх керівників до різних напрямків 
економічної інтеграції України, проходить у жовтні – листопаді. У 2012 р. 
польовий етап дослідження проходив з 10 жовтня по 8 листопада. 
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промисловості використовується для 
моніторингу оцінок та очікувань керівників 
підприємств щодо змін ділового 
середовища загалом та показників роботи 
підприємств. 

У цьому числі представлені результати 
спеціального опитування жовтня - 
листопада 2012 року 

Інститут Економічних Досліджень 
та Політичних Консультацій 

вул. Рейтарська 8/5-A, 01034 Київ 
Tel. (+38044) 278-63-42/60 

Fax (+38044) 278-63-36 
E-mail: institute@ier.kiev.ua 

http://www.ier.com.ua 
 

Зміст  
Основні напрямки експортної 
діяльності.................................... 1 

Перешкоди у розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств........................... 

2 

Ставлення керівників підприємств 
до напрямків  економічної 
інтеграції України......................... 

3 

Висновки………………………………………… 4 

 

Автори: 
Інна Ченаш 

Оксана Кузяків 
 



  ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ    ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ДУМКИ. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

2 

році до 60,7% у 2012-му2. Схожа ситуація спостерігається із 
динамікою частки підприємств-експортерів, які здійснюють 
торгівельні операції в країнах Західної Європи (з 15,6% до 
7,0%). Частка підприємств-експортерів у країни Східної Європи 
також зменшилась і у 2012-му році становила 6,0%. Така сама 
ситуація спостерігається із часткою підприємств-експортерів у 
США та Канаду, але для них зменшення не настільки відчутне (з 
4,3% до 2,5%). Щодо Близького Сходу, Африки та Східної Азії, то 
частка їх експортерів становила відповідно 2,8% та 2,1%, що є 
також нижчим за 2011 рік. 

Таблиця 1. Основні ринки збуту продукції 
підприємств-експортерів, % підприємств 

  2006   2007   2008   2009   2010    2011    2012 

 Зараз Через 
2 роки 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 93.2 90 83,1 83,1 62,5 62,5 84,6 81,7 73,8 73,8 69,7 69,7 60,7 64,2 

Країни 
Західної 
Європи 

35,6 35,6 20,0 21,5 14,0 18,6 24,0 26,0 12,3 17,2 15,6 22,7 7,0 9,5 

Країни 
Східної 
Європи 

25,6 27,8 23,1 27,7 12,8 12,8 17,3 19,2 13,1 21,3 12,1 19,9 6,0 7,4 

США та 
Канада 8,9 10 9,2 13,8 4,7 5,8 6,7 8,7 5,7 6,6 4,3 5,7 2,5 3,2 

Країни 
Близького 
Сходу та 
Африки 

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

Країни 
Східної Азії 10 12,2 9,2 12,3 3,5 4,7 9,6 10,6 4,1 9,8 7,8 8,5 2,1 4,2 

Інше 8,9 7,8 3,1 6,2 5,8 2,3 1,0 1,9 1,6 2,5 1,4 1,4 0,4 1,1 

На думку опитаних керівників підприємств-експортерів, основні 
напрямки експортної діяльності в наступні 2 роки не зазнають 
суттєвих змін, але відповідні частки цих фірм серед загальної 
кількості опитаних підприємств також впали. Особливо це 
стосується країн Західної та Східної Європи.  

Серед експортерів частка підприємств, що мають більше одного 
напрямку експорту, дуже суттєво впала із 73,0% в 2011 р. до 
38,6% у 2012 р. За прогнозами менеджерів, в майбутньому 
ситуація майже не зміниться, адже небагато підприємств планує 
виходити на нові ринки збуту. Таким чином, очікується, що через 
2 роки темпи росту частки менеджерів, що матимуть більше 
одного напрямку експорту, прискоряться, проте зовсім несуттєво 
(до 40,4%). 

Перешкоди у розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 
Рейтинг перешкод. Список основних перешкод розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств-
експортерів у 2012 році порівняно до попереднього року 
змінився. Перше місце у рейтингу перешкод посів “Брак 
фінансових ресурсів для виведення товарів на ринки”. Хоча 
значущість цієї перешкоди зменшилась порівняно до минулого 
року, але відносно інших перешкод цього року вона посідає 
перше місце (з 41,6% у 2011-му році до 33,7% у 2012-му). На 
друге місце у 2012-му році вийшла перешкода «Відсутність 
бажання іноземних партнерів працювати через 

                                         
2  Керівникам підприємств ставилось питання щодо головних, з їхньої 

точки зору, ринків збуту продукції за кордон, при цьому обсяги експорту 
в ту чи іншу країну саме цього підприємства не уточнювалися. 

Таблиця 2. Перешкоди у розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств, % підприємств– 
експортерів (частина 1)  

 2007 2008 2009 

Низька якість 
продукції 4,8 4,7 5,1 

Висока 
собівартість 
продукції 

40,3 52,3 30,3 

Відсутність 
ефективного 
маркетингу 
ринків 

19,4 11,6 10,1 

Митні бар’єри 50 23,3 41,4 

Відсутність 
бажання 
іноземних 
партнерів 
працювати 
через діловий/ 
політичний 
клімат 

16,1 38,4 44,4 

Брак фінансових 
ресурсів для 
виведення 
товарів на ринки 

27,4 47,7 29,3 

Дискримінаційні 
заходи на 
зовнішніх 
ринках відносно 
наших товарів 

21 12,8 13,1 

Інше 6,5 11,6 12,1 
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діловий/політичний клімат». Минулого року цей бар’єр 
знаходився лише на четвертому місці, але зараз він вийшов на 
другу позицію, хоча його абсолютне значення є меншим, ніж 
торік (відповідно 31,9% та 37,2%).    

Перешкода «Висока собівартість продукції» у 2012-му році 
опинилася на третьому місці у рейтингу. Частка підприємств-
експортерів, що вважають її вагомою, сильно впала із 48,9% до 
29,8%. Перешкода «Митні бар’єри», що у минулому році була 
першою у рейтингу, зараз посідає лише п’яту сходинку. Приріст 
цього показника також характеризувався негативним значенням. 

Частки керівників, які відзначили в якості перешкод активізації 
зовнішньоекономічної діяльності їхніх підприємств 
“дискримінаційні заходи на зовнішніх ринках відносно 
вітчизняних товарів” та “відсутність ефективного маркетингу 
ринків”, суттєво впали у 2012 році порівняно до 2011-го року і 
посіли шосту та сьому позиції (з 26,3% до 17,9% та з 27,7% до 
17,5% відповідно). 

На останньому місці у рейтингу перешкод опинилася перепона 
«низька якість продукції». Відсоткове значення цієї перешкоди 
трохи зросло порівняно із минулим роком: з 2,2% до 3,2%.  

Корупція. Складовою поняття “митні бар’єри” для респондентів є 
корупція. Щороку вони відповідають на питання: “В якій мірі 
словосполучення “корупція при здійсненні експортно-імпортної 
діяльності” асоціюється у Вас з тими чи іншими регуляторними 
органами?”3. До уваги береться частка респондентів, які 
вибирають відповідь “сильно” та “дуже сильно асоціюється”. У 
2012 році, так само як і в 2011 р., більшість опитаних керівників 
підприємств давали зазначені вище відповіді щодо 
Держмитслужби (відповідно 58,9% та 56,7%). Дуже відчутно 
зросла частка підприємств, що найбільш асоціює корупцію із 
ДПА: від 30,8% у 2011р. до 53,3% у 2012р., а частка тих, хто 
асоціює корупцію із Міністерством економіки, навпаки, впала, 
хоч і не так суттєво: від 31,0% до 25,9%. Щодо Держстандарту, 
то для цього органу частка респондентів майже не змінилась. 
Вона становила 28,7% у 2011р. та 26,3% у 2012р. 

Ставлення керівників підприємств до напрямків 
економічної інтеграції України 
Напрямки інтеграції. У 2012 році, як і у 2011 році, частка 
прибічників західного вектору інтеграції є більшою за частку 
прибічників східного вектору. Така ситуація спостерігається вже 
два роки поспіль. Порівняно до 2011 року частка керівників 
підприємств, що вважають економічні відносини з країнами 
Європейського Союзу пріоритетним напрямком економічної 
інтеграції України, продовжила зростати та становила 39,3%. 
Натомість частка прибічників східного напрямку економічної 
інтеграції України з Росією та країнами СНД не змінилась та 
склала 24,2% (порівняно до 24,7% у минулому році).  

За результатами дослідження, у 2012 році порівняно до 2011-го 
року серед експортерів частка прихильників економічної 
інтеграції як з ЄС, так і з СНД зросла, особливо це стосується ЄС 
(зростання на 7,1%). Серед тих, хто не має експорту, 
спостерігались протилежні тенденції, тобто частки прихильників 
як ЄС, так і СНД впали, хоча і не так суттєво (на 2,6% та 3,4% 
відповідно). 

Багатовекторність думок. У 2012-му році, на відміну від 
попереднього року, частка опитаних керівників підприємств, що 
не змогли виділити один конкретний напрямок інтеграції, значно 

                                         
3 До переліку, після проведення фокус-груп та глибинних інтерв’ю, 

було включено Держмитслужбу, Державну податкову адміністрацію, 
Міністерство економіки та Держстандарт.  

Таблиця 2. Перешкоди у розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств, % підприємств – експортерів 
(частина 2)  

 2010 2011 2012 

Низька якість 
продукції 5,0 2,2 3,2 

Висока 
собівартість 
продукції 

56,3 48,9 29,8 

Відсутність 
ефективного 
маркетингу 
ринків 

16,8 27,7 17,5 

Митні бар’єри 47,1 54,0 28,1 

Відсутність 
бажання 
іноземних 
партнерів 
працювати 
через діловий/ 
політичний 
клімат 

28,6 37,2 31,9 

Брак фінансових 
ресурсів для 
виведення 
товарів на ринки 

36,1 41,6 33,7 

Дискримінаційні 
заходи на 
зовнішніх 
ринках відносно 
наших товарів 

14,3 26,3 17,9 

Інше 7,6 5,1 14,4 
 

Таблиця 3. Словосполучення 
“корупція при здійсненні експортно-
імпортної діяльності” сильно та дуже 
сильно асоціюється з цими 
регуляторними органами , % опитаних 

 2009 2010 2011 2012 

Держмит-
служба 52,5 55,1 56,7 58,9 

ДПА 24,3 34,0 30,8 53,3 

Мінеко-
номіки 7,5 8,9 31,0 25,9 

Держстан
дарт 29,6 22,6 28,7 26,3 
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впала: від 37,6% до 16,8%. Поряд із цим не змінилась частка 
респондентів, яким було важко визначитися із відповіддю на 
дане питання (19,5% та 19,6% відповідно). Це свідчить про те, 
що за останній рік більш-менш чітко виокремився один напрямок 
інтеграції – західний, а ментальність ділових кіл на даному етапі 
перестає бути багатовекторною.   

Слід зауважити, що найбільше тих, хто зробив вибір на користь 
лише одного напрямку інтеграції, виявилось серед респондентів 
Одеської та Хмельницької областей. Для них 94,1% та 89,3% 
відповідно обрали той чи інший, але ОДИН напрямок економічної 
інтеграції. А найменше тих, хто вибрав лише один напрямок 
інтеграції, - у Сумах (52,2%) та Львові (66,7%). 

Регіональний розподіл. Беручи до уваги факт залежності 
ставлення до різних векторів економічної інтеграції від регіону 
розташування підприємства, розглянемо динаміку думок 
відповідних підгруп. 

Найбільше прибічників інтеграції до Європейського Союзу серед 
менеджерів Одеси та області (75,0%) та Хмельницького (51,6%). 
Частка прихильників цього вектору інтеграції серед опитаних 
керівників одеських  підприємств, що ведуть експортну 
діяльність, становить при цьому 26,7%, тоді як хмельницьких — 
37,5%. Респонденти столиці та області, які обрали західний 
напрямок інтеграції, у загальному розподілі становлять 29,5% від 
респондентів з усіх регіонів (у свою чергу це 41,8% серед усіх 
опитаних підприємств Києва та області). 

Водночас, максимальна з отриманих в розподілі частка 
менеджерів, що визнають в якості приорітетного винятково 
східний напрямок інтеграції (Росію та країни СНД), припадає на 
керівників харківських підприємств (40,4% усіх менеджерів 
підприємств міста та області, що дали відповідь на питання, та 
47,2% керівників підприємств-експортерів).  
Слід також зазначити, що настрої бізнесу відрізняються залежно 
від розміру та галузі підприємства. Найбільше прихильників 
східного вектору — серед керівників підприємств поліграфічної 
промисловості (41,4%) а найбільше - західного – харчової 
промисловості (51,7%). Керівники підприємств важкої 
промисловості більш схильні до євроінтеграції (45,9% проти 
27,0%). Те саме можна сказати про деревообробну 
промисловість (30,8% притримуються західного вектору), 
будівництво (38,2%) та легку промисловість (34,5%). Щодо 
машинобудування, то у цій галузі розподіл частки менеджерів 
між східним та західним вектором майже рівний (32,4% та 
31,1%). Керівники малих підприємств частіше вибирають один 
напрямок інтеграції, а зі зростанням розміру підприємства 
підвищується багатовекторність. 

Висновки 
Результати проведеного у 2012 році дослідження, присвяченого 
проблемам зовнішньоекономічної діяльності i орієнтаціям 
керівників підприємств, свідчать про подальше зростання 
розуміння українським промисловим бізнесом необхідності 
встановлення ділових контактів з партнерами з розвинених 
європейських країн. Це є позитивним фактом, який сприятиме 
подальшому пошуку українським бізнесом свого місця у 
глобальному розподілі праці. Разом із цим, результати 
дослідження сигналізують про більш чітку позицію керівників 
підприємств щодо інтеграційних процесів: на фоні суттєвого 
зменшення частки бізнесу зі змішаним сприйняттям приорітетів, 
чітко виділені дві групи думок: прозахідно та просхідно 
орієнтовані. При цьому зафіксоване поступове збільшення 
прихильників західного вектору економічної співпраці і 
незмінність східного. Отже, із кожним роком багатовекторність 
думок ділового суспільства України зменшується, натомість 
починає простежуватись одновекторність інтеграції, а саме  

Таблиця 4. Напрямки 
економічної інтеграції, % 
підприємств  
 

Підприємства, що мають експорт 
 2011 2012  

ЄС 35,5% 42,6%  + 
СНД 23,4% 27,0%  + 
Підприємства, що не мають експорту 

 2011  2012  
ЄС     39,7%     37,1%  - 
СНД     25,8%     22,4%  - 
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західна. Менеджери підприємств усіх областей, окрім Харкова та 
Сум, назвали ЄС пріорітетним напрямком інтеграції для своїх 
підприємств.  

Характеристики вибірки 

Вибірка дослідження базується на панелі, яка використовується 
для Квартального Опитування Підприємств та включає 300 
підприємств обробної промисловості, розташованих в різних 
регіонах України. Рівень відповідей становить 94,0%. Структура 
вибірки відображає структуру панелі.  
Підприємства розташовані в Київській, Львівській, Харківській, 
Хмельницькій, Сумській та Одеській областях. Близько 2/3 
підприємств знаходяться в обласних центрах, 1/3 представляють 
інші населені пункти. Середній розмір підприємства, виміряний за 
кількістю працівників, становить 337. Ми розділили підприємства 
на 3 групи: малі підприємства (від 10 до 50 працівників), середні 
підприємства (від 50 до 250 працівників) та великі (більше, ніж 
250 працівників). 

 

                                         
4 До важкої промисловості ми відносимо металургію, хімічну, 

нафтохімічну та паливну промисловості.  

Галузі промисловості, % 

    Q3’11 

Важка4 промисловість   13,0 

Машинобудування   26,3 

Обробка деревини     4,8 

Будівельні матеріали         12,3 

Легка промисловість          10,2 

Харчова промисловість      20,8 

Поліграфія                 9,9 

Інше       2,7 

 

Кількість працівників, % 

             Q3’11 

Менше 50  37,5 
51 — 250  37,2 
Більше 250              25,3 

             

Регіони, % 

Львів1                              13,7 
Київ                   29,0   
Харків                    30,7          
Хмельницький                  10,6         
Суми                                 8,9     
Одеса                               7,2 


