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Посилення євроінтеграційних процесів, активним 
учасником яких є Україна, має значний вплив на усі сфе-
ри суспільного життя. Ці процеси позначаються на діяль-
ності національних підприємств, особливо тих, які мають 
зовнішні зв’язки. Вихід на зовнішні ринки дає їм не лише 
доступ до нових джерел ресурсів та технологій, а й мож-
ливість розширення своєї діяльності, що є передумовою їх 
сталого економічного розвитку. Зміна інтеграційних векто-
рів держави зумовлює потребу підприємств обирати нові 
напрями, форми і види зовнішньої діяльності, потребу по-
шуку нових ринків і споживачів; при цьому важливо, щоб 
їх продукція користувалась попитом. Тому при виході на 
зовнішні ринки для вітчизняних підприємств важливим є 
забезпечення таких переваг, які б гарантували можливість 
їх закріплення та розвитку в міжнародному конкурентно-
му середовищі. За значного рівня глобалізації економічних 
процесів саме конкурентоспроможність підприємств на 
зовнішньому ринку забезпечує передумови для його по-
дальшого функціонування.

Особливості виходу компаній на зовнішній ринок 
у науковій літературі розглядаються в різних аспектах. Так, 
О. Каніщенко [8], С. Тютюнникова, О. Кот, Р. Левін [17] роз-
глядають маркетингове забезпечення як головне завдання 
при виході підприємств на зовнішні ринки. І. Калюжна та 
І. Гвоздецька [7] стверджують, що основою виходу на зо-
внішні ринки є конкурентоспроможний товар. Л. Гайдук 
[4] та О. Ковтун [10] виділяють інноваційну складову кон-
курентоспроможності. С. Васильєва [3], С. Плотніченко, 
І. Гаврилюк [12], В. Стадник  [16] розглядають стратегію 
як головну можливість виходу підприємств на зовнішні 
ринки. Погоджуючись з викладеними вище підходами в ці-
лому, доцільно зауважити, що лише їх поєднання надасть 
підприємству достатні для завоювання зовнішніх ринків 
конкурентні переваги. 

Таким чином, проблеми забезпечення конкуренто-
спроможності українських підприємств при їх виході на 
зовнішні ринки в науковій літературі розглядаються пере-
важно у розрізі видів їх діяльності або за допомогою ви-
ділення різних складових, що формують таку конкуренто-
спроможність, однак комплексного підходу до вирішення 
цього питання в контексті інтеграційних векторів держави 
дотепер не запропоновано. Хоча, наприклад, Н. Коваленко 
у своїй роботі [9] намагалась узагальнити існуючі рекомен-
дації, проте поза її увагою залишились деякі чинники ма-
кроекономічного характеру, зокрема, вплив інтеграційних 
векторів держави.

Варто враховувати, що ряд проблем, пов’язаних із 
особливостями виходу українських підприємств на зовніш-
ні ринки, зумовлений потребою їх адаптації до мінливості 
не лише міжнародного бізнес-середовища, а й до зміни на-
ціональних інтеграційних процесів, які обумовлені імпле-
ментацією угоди з Європейським Союзом. Саме динаміка 
зовнішнього середовища та поширення глобалізаційних 
процесів у сучасному світі спричиняє потребу детально-
го вивчення питань, пов’язаних із особливостями виходу 
українських підприємств на зовнішні ринки, активізації їх 
зовнішньої діяльності, забезпечення ефективності функці-
онування та міжнародної конкурентоспроможності.

Метою статті є визначення основних проблем та 
можливостей забезпечення конкурентоспроможності 

українських підприємств при виході на зовнішні ринки 
в умовах євроінтеграції.

Потреба виходу підприємств на зовнішні ринки може 
бути спричинена факторами виштовхування їх внутрішнім 
ринком та факторами втягування у світовий економічний 
простір [8, с. 56]. Фактори виштовхування обумовлюються 
неможливістю подальшої діяльності компанії на вітчизня-
ному ринку через низькі ціни на продукцію, слідуванням 
за традиційними споживачами або ж обмеженнями з боку 
державної влади. Фактори втягування передбачають при-
вабливість умов роботи на міжнародному ринку Однак 
потрібно враховувати той факт, що при виході на зовнішні 
ринки діяльність підприємства не тільки ускладнюється 
під дією чинників нового середовища функціонування, які 
можуть бути загрозливими. За достатнього конкурентно-
го потенціалу підприємства, наявності у нього необхідних 
ресурсів та здатності до швидкої адаптації можна цілком 
прогнозовано передбачити успішне входження підприєм-
ства на міжнародні ринки та утвердження на них.

Важливим аспектом того, як вітчизняні підпри-
ємства сприймаються  іноземними контрагентами, є по-
зиціонування України в міжнародних рейтингах. Так, 
за оцінкою всесвітнього економічного форуму (World 
Economic Forum), індекс конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index) України на початку 2015 року скла-
дав 4,15 [20], у результаті чого вона посіла 69 місце із 
146 країн. За простотою ведення бізнесу (World Bank Doing 
Business) у 2015 році Україна посіла 93 місце з 186 [13]. 
У 2014 році за глобальним інноваційним індексом − 63 міс-
це серед 143 країн, за індексом глобалізації − 44 з 206 та 
155 серед 178 за індексом економічної свободи [19 ]. Така 
оцінка України за міжнародними рейтингами свідчить про 
низький рівень конкурентоспроможності нашої держави 
на світових ринках, що спричиняє певну недовіру до ві-
тчизняних підприємств з боку іноземних контрагентів. 
У свою чергу, така недовіра ускладнює співпрацю вітчиз-
няних підприємств з іноземними партнерами при їх виході 
на ринки відповідних країн. 

Дослідження способів і форм входження на зовніш-
ні ринки українських підприємств показало, що переваж-
но вітчизняні підприємства використовують експортно-
імпортні операції, міжнародні фінансові операції, товаро-
обмінні (бартерні) операції, тобто ті операції, які не потре-
бують значних інвестицій, тоді як експансія ринку України 
іноземними компаніями відбувається не лише за рахунок 
експорту готових товарів та послуг, але і за усіма можливи-
ми напрямами: це і створення спільних підприємств, і ку-
півля вітчизняних підприємств іноземними резидентами, 
і відкриття фінансових установ, зокрема банків, і орендні 
операції, і організація та здійснення діяльності в галузі 
проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, сим-
позіумів, семінарів.

Разом з тим, як вірно зазначає Т. Алєксєєва, в умовах 
зміни інтеграційних процесів суб’єктам господарювання 
необхідно не лише шукати нові способи виходу на зовніш-
ні ринки, використовуючи визначені законом можливості 
здійснення зовнішніх операцій, але і нові підходи до ор-
ганізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
орієнтованих на зміни зовнішнього і внутрішнього серед-
овища, реалізацію довгострокових стратегій розвитку 
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з метою отримання переваг у конкурентній боротьбі [1]. 
Не підлягає сумніву, що усебічне і ґрунтовне дослідження 
напряму і сили впливу факторів зовнішнього середовища 
(мікро- і макрорівня) на зовнішньоекономічну діяльність 
підприємств сприятиме їх кращій адаптації до нових умов. 
Очевидно й те, що відмінність у структурі й рівнях мінли-
вості зовнішнього середовища на ринках інших країн по-
требує і розробки відповідної стратегії. Водночас, розробка 
та реалізація стратегії входження вітчизняних підприємств 

на ринки європейських країн забезпечить їх перехід на но-
вий рівень розвитку, який визначить структурні зрушення 
в усіх сферах діяльності, поліпшить здатність гнучко реагу-
вати на потреби ринку.

Оскільки основним результатом виходу вітчизня-
них підприємств на зовнішні ринки є експорт їх продукції 
і послуг, проаналізуємо його структуру в розрізі ринків 
спрямування та товарів і в динаміці останніх п’яти років 
(табл.1, 2).

Таблиця 1 

Географічна структура експорту українських товарів та послуг*

2010 2011 2012 2013 2014**

млн дол. 
СШа % млн дол. 

СШа % млн дол. 
СШа % млн дол. 

СШа % млн дол. 
СШа %

Усього 63190 100,0 82186 100,0 82338 100,0 78148 100,0 65423 100,0

у т. ч. країни ЄС 16350 25,9 22074 26,9 21060 25,6 21733 27,8 20994 32,1

у т. ч. країни Снд 24354 38,5 32420 39,4 31314 38,0 28115 36,0 18916 28,9

товари 51431 81,4 68394 83,2 68810 83,6 63312 81,0 53902 82,4

у т. ч. країни ЄС 13052 20,7 17970 21,9 17081 20,7 16759 21,4 17003 26,0

у т. ч. країни Снд 18744 29,7 26177 31,9 25303 30,7 22064 28,2 14882 22,7

послуги 11759 18,6 13792 16,8 13528 16,4 14836 19,0 11521 17,6

у т. ч. країни ЄС 3298 5,2 4104 5,0 3979 4,8 4974 6,4 3991 6,1

у т. ч. країни Снд 5610 8,9 6243 7,6 6011 7,3 6051 7,7 4034 6,2

**Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
* Розраховано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України [6]

З табл. 1 видно, що під впливом євроінтеграційних 
процесів відбувається зміна географічної структури україн-
ського експорту. Так, до 2013 року частка експорту до країн 
СНД була більшою, ніж до країн ЄС, а у 2014 році – на-
впаки. Зміна векторів експортних операцій найбільш чітко 
проявилася у 2013 році, коли частка експорту вітчизняних 
підприємств до країн СНД почала скорочуватися, в той час 
як частка експорту до країн ЄС – зростати. При цьому сут-
тєво зменшились і обсяги експорту, які у 2012 році склада-
ли 82338 млн дол. США, а вже у 2014 лише 65423 млн дол. 
США. Переважно це відбувається за рахунок скорочення 
експорту до країн СНД: у 2014 році порівняно із 2012 обся-
ги загального експорту з України скоротились на 16915 млн 
дол. США, при цьому експорт до країн СНД скоротився на 
12398 млн дол. США. 

Зменшення обсягів експорту відбувається під впли-
вом складної політичної та економічної ситуації в Україні, 
а також проведенням бойових дій на сході країни та оку-
пацією частини територій Російською Федерацією. Так, 
дані Державної служби статистики України за 2014 рік 
наводяться без урахування тимчасово окупованої терито-
рії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Про-
те в цілому це має незначний вплив на зменшення обсягів 
експорту, оскільки за офіційними даними Державної служ-
би статистики України частка експорту Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя у 2011 році складала 1,2 %, 
у 2013 – 1,6 % [6].

Аналіз структури експорту українських товарів пока-
зав, що найбільша частка припадає на: недорогоцінні мета-
ли та вироби з них (28,3 % у 2014 році), продукти рослинного 
походження (16,2 % у 2014 році), мінеральні продукти (11,3 % 
у 2014 році), машини, обладнання та механізми; електротех-
нічне обладнання (10,5 % у 2014 році), жири та олії тварин-
ного або рослинного походження (7,1 % у 2014 році), готові 
харчові продукти (5,7 % у 2014 році), продукцію хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості (5,7 % у 2014 році), 
засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі за-
соби (2,7 % у 2014 році), частка кожної із окремих груп інших 
товарів становить менше 2 % (табл. 2).

Отже, у структурі експорту підприємств України 
основним продуктом є недорогоцінні метали та вироби 
з них. Частка та обсяги експорту даних товарів протягом 
2011 – 2014 років скорочуються; така ситуація склалась 
у зв’язку із проблемами підприємств чорної металургії, 
адже зменшився видобуток і транспортування вугілля (що 
спричинено захопленням сепаратистами українських тери-
торій), окрім того, до початку воєнних дій на сході осно-
вним споживачем продукції металургії була Російська Фе-
дерація. 

Значна частка експорту сільськогосподарської про-
дукції свідчить про те, що вона також користується по-
питом на зовнішніх ринках і є достатньо конкурентоспро-
можною. Вирощування продуктів рослинництва − най-
більш прибуткова сфера АПК України, яка користується 
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значним попитом у інвесторів, адже (у зв’язку із значним 
рівнем ризиків ведення бізнесу в Україні) їх цікавлять саме 
такі види діяльності, де віддача від вкладеного капіталу є 
досить швидкою. Значний експортний потенціал сільсько-
господарської продукції в Україні значною мірою сформу-
вався за рахунок роботи агропромислових холдингів, які 
володіють значними ресурсами для обробітку землі і, як 
правило, займаються також переробкою продуктів рослин-
ного походження. Проте їх діяльність має і певні негативні 
наслідки, адже в результаті порушення сівозміни, викорис-
тання гібридного насіння та ядохімікатів відбувається ви-
снаження земельних ресурсів, окрім того, вони витісняють 
дрібні фермерські господарства, при цьому абсолютно не 
цікавляться розбудовою інфраструктури села. Ці пробле-
ми можуть поглибитися, якщо мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, який діє в Україні до 
1 січня 2016 року, не продовжать.

Протягом 2011 – 2014 років відбувається скорочен-
ня експорту мінеральних продуктів та продуктів хімічної 
промисловості. Це пояснюється зміною кон’юнктури сві-
тового ринку та зменшенням поставок до Російської Фе-
дерації, яка до 2015 року була основним споживачем даних 
товарів. 

Значною є частка експорту машинобудування, хоча 
через недостатню конкурентоспроможність та невідпо-
відність розвитку світовим тенденціям дана продукція не 
дужа затребувана у країнах Європейського Союзу. Це по-
яснюється низьким інноваційним та ресурсним потенціа-
лом машинобудування, що потребує значних вкладень для 
його підвищення. Як стверджує В. Стадник, ці проблеми 
можна було б вирішити за рахунок використання стратегії 
прямого інвестування, проте іноземні інвестори неохоче 
вкладають кошти у вітчизняне машинобудування, оскільки 

це сфера діяльності із найбільшим інвестиційним ризиком 
через свою високу фондомісткість [16].

В цілому ж, аналіз структури експорту українських 
товарів дає підстави стверджувати, що основна його час-
тина припадає на продукти з низьким ступенем перероб-
ки, а отже – з низькою доданою вартістю. І це свідчить про 
низький рівень конкурентоспроможності національної 
економіки, що зумовлено рядом проблем – як макро-, так 
і мікроекономічного характеру. 

На рис. 1 узагальнено основні проблеми, які не дають 
змоги повною мірою реалізувати експортний потенціал 
України. Виділені проблеми мають комплексний характер 
та взаємопов’язані, окремі підприємства не можуть само-
стійно вплинути на їх вирішення, окрім того динамізм зо-
внішнього середовища не дозволяє їм розробити дієві ме-
ханізми захисту від можливих ризиків.

Тому необхідним є втручання з боку держави – через 
розробку національної експортної політики, яка б забезпе-
чила структурні зміни і сприяла виробництву товарів з ви-
сокою споживчою цінністю. В. Ф. Савченко, Є. В. Редька 
підкреслюють, що для ефективного включення у світовий 
економічний простір українським підприємствам необхід-
на підтримка держави, відображена у структурі макроеко-
номічної політики [14]. Однак загроза частих змін урядо-
вих рішень змушує підприємства обирати власні напрями 
розвитку, опираючись лише на наявні ресурси і не врахову-
вати національні потреби.

Важливим є і той факт, що однією з особливостей єв-
роінтеграційних процесів є посилення конкуренції, тому за 
умов відкриття вітчизняних ринків для європейських ком-
паній актуалізується проблема конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних підприємств і на внутрішніх ринках. Саме 
нарощування стійких міжнародних конкурентних переваг 

Таблиця 2

Товарна структура експорту України*

2010 2011 2012 2013 2014

млн 
 дол.  
СШа

%
млн 
дол. 
СШа

%
млн 
дол. 
СШа

%
млн 
дол. 
СШа

%
млн 
дол. 
СШа

%

Усього 51431 100 68394 100 68810 100 63312 100 53902 100

продукти рослинного походження 3976 7,7 5532 8,1 9214 13,4 8876 14,0 8736 16,2

жири та олії тваринного або рослинного 
походження 2617 5,1 3396 5,0 4211 6,1 3507 5,5 3822 7,1

готові харчові продукти 2571 5,0 2939 4,3 3494 5,1 3557 5,6 3096 5,7

мінеральні продукти 6731 13,1 10260 15,0 7650 11,1 7495 11,8 6104 11,3

продукція хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості 3479 6,8 5390 7,9 5059 7,4 4327 6,8 3054 5,7

недорогоцінні метали та вироби з них 17333 33,7 22101 32,3 18890 27,5 17571 27,8 15229 28,3

машини, обладнання та механізми; елек-
тротехнічне обладнання 5670 11,0 6759 9,9 7027 10,2 6975 11,0 5657 10,5

Засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 3262 6,3 4855 7,1 5963 8,7 3344 5,3 1472 2,7

інше 5790 11,3 7162 10,5 7301 10,6 7660 12,1 6731 12,5

* Розраховано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики України [6]
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українськими підприємствами забезпечить можливість 
захисту та протидії загрозам, що виникають перед ними 
у найближчому майбутньому.

Україні конче необхідно перейти до інноваційно-
проривного або випереджального сценарію розвитку, за 
якого головною рушійною силою у боротьбі за ринки збуту 
визнаються інновації, а конкурентоспроможність економі-
ки забезпечується здатністю основної маси суб’єктів гос-
подарювання створювати продукти із високою споживчою 
цінністю. За цих умов вона буде задовольняти потреби спо-
живачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку 
[15, с. 51 – 52].

Зростання споживчої цінності продукції та послуг 
підприємства є основою забезпечення його конкуренто-
спроможності, при цьому здатність підприємства сформу-
вати конкурентні переваги залежить від його інноваційного 
та ресурсного потенціалу. Достатній рівень інноваційного 
потенціалу забезпечить створення нових споживчих цін-
ностей, що дозволить завойовувати нові ринкові ніші, а на-
явність ресурсного потенціалу забезпечить спроможність 
своєчасно реагувати на збільшення попиту споживачів.

Вітчизняним підприємствам необхідно приділяти 
належну увагу і нарощуванню інтелектуального капіталу, 
який забезпечив би потрібні знання, необхідні для ство-
рення і виведення на ринок технічних засобів з високою 
споживчою цінністю, інакше вони будуть вимушені шукати 
конкурентні переваги у дешевизні ресурсів (і переважно 
трудових), у кращому випадку будуть приречені на роз-
виток навздогін, залишаючись технологічно відсталими. 
У гіршому ж випадку ті підприємства, що не здатні реалі-
зувати конкурентну стратегію, яка б забезпечувала їм стій-
кі конкурентні позиції не тільки на внутрішньому, а й на 
ринках інших країн, у глобалізованій економіці не зможуть 
вижити [15, с. 62]. 

Для забезпечення стійкості підприємства важливим 
є збір і систематизація даних про стан зовнішнього середо-
вища. Це дозволить не лише будувати прогнози щодо зміни 
споживчих потреб та випереджати конкурентів у створенні 

нової споживчої цінності, а й підвищить адаптивні можли-
вості.

Економічна частини Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом має значний вплив на умови 
діяльності вітчизняних підприємств, тому варто розгляну-
ти її особливості. Угода передбачає поступове створення 
зони вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що 
не перевищує 10 років [18, Ст. 25], важливим є те, що для 
України перехідний період триватиме до 10 років, тоді як 
зміна тарифного розкладу ЄС відбудеться одразу після на-
буття чинності Угодою [18, Ст. 29]. Це надасть можливість 
доступу вітчизняним підприємствам на об’ємний ринок 
ЄС на умовах нульового мита, тому їм варто нарощувати 
власну конкурентоспроможність на ринку ЄС, яка б за-
безпечила потрібний рівень споживчого попиту. Окрім 
того, свої ринки Україна відкриватиме поступово, тому ві-
тчизняні підприємства матимуть час для посилення своїх 
конкурентних позицій і на внутрішньому ринку. Стаття 32 
Угоди передбачає скасування експортних субсидій лише 
щодо сільськогосподарських товарів [18], тому Україна 
матиме змогу здійснювати державну підтримку експорту, 
що є досить важливим. Важливим також є те, що в Угоді 
прописано зобов’язання України здійснювати підтримку 
малого та середнього бізнесу, а також інноваційних компа-
ній, які на даний момент на вітчизняному ринку майже не 
представлені. Українським підприємствам важливо вчасно 
використати перелічені вище можливості для завоювання 
європейських ринків та відстоювання своїх позицій на на-
ціональному.

Висновки. Питання забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств при їх виході на зо-
внішні ринки актуалізується під впливом євроінтеграцій-
них процесів, які передбачають відкриття ринків та збіль-
шення товарообігу між Україною та ЄС. Дослідження по-
зиціонування України у світових рейтингах, форм виходу 
вітчизняних підприємств на зовнішні ринки, географічної 
та товарної структури експорту показало, що українські то-
варовиробники не готові конкурувати з європейськими – 

Рис. 1. Проблеми, що впливають на реалізацію експортного потенціалу України [узагальнено за 2; 5; 11]

Проблеми, що впливають 
на реалізацію експортного 

потенціалу Украни

Політична нестабільніст ь, яка 
спричиняє часті урядові зміни, 

поглиблення фінансової і 
соціально-економічної кризи, 

зростання рівня ризику
Відсутність механізму ефективного 
впровадження новітніх технологій

Недостатній рівень інвестування 
в модернізацію та створення екс-
портоорієнтованих виробництв

Монополізація промислових 
і споживчих ринків, що послаблює 

стимулюючу роль ринку як для 
збалансування попиту і пропозиції, 
так і для формування рівноважних 

ринкових цін на фактори виробництва

Недостатній розвиток та 
впровадження системи 

сертифікації, управління
 і контролю якості

Втрата значної частини 
зовнішніх ринків збуту

Відсутність дієвої системи 
державної підтримки експортерів

Низький рівень 
конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції

Скорочення обсягів фінансування, 
невигідні умови кредитування 

експорту, обмежений доступ до 
інвестиційних ресурсів 

фінансово-кредитних структур, 
зростання фінансових витрат на 

обслуговування кредитів

Інфляція, різке 
коливання курсу 
гривні, зростання 

рівня ризику

Низька товарна 
та географічна 
диверсифіко-

ваність експорту



91Проблеми економіки № 3, 2015

економіка та управління національним господарством

ні на ринку ЄС, ні на власному. Це ускладнюється рядом 
проблем, що впливають на реалізацію експортного потен-
ціалу України. Українським підприємствам, які бажають 
втримати існуючі позиції та сподіваються на ефективний 
розвиток, необхідно перейти до інноваційно-активної мо-
делі господарювання, яка забезпечить нарощування їх ін-
телектуального капіталу і, як результат, випуск продуктів із 
високою споживчою цінністю, що і є основою конкуренто-
спроможності. Дослідження можливостей реалізації такої 
моделі у машинобудуванні України і стане темою подаль-
ших досліджень.
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