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Висновки і пропозиції. Безумовно, в Україні 
існує національна інноваційна система, але пе-
реважно, в окремих галузях, через що вона не 
може системно функціонувати в межах націона-
льної економіки, але й не відповідає глобальній 
інноваційній системі, не може ефективно спів-
працювати з нею і успішно конкурувати продук-
тами та послугами на світових ринках. 

Щоб бути повноправними учасниками, а не 
свідками нової, так званої, інтелектуальної тех-
нологічної революції нам потрібна не політика 
підживлення окремих господарських ділянок, а 
політика кардинального оновлення інноваційного 
середовища держави, яка здатна на базі фунда-
ментальних наукових знань масово виробляти 

принципово нові продукти на мало затратних 
технологіях, з вищим рівнем виробництва. 

При цьому зазначимо, що одним з каталіза-
торів активного інноваційного процесу повинна 
стати держава. Інвестиційно-інноваційна політика 
останньої має бути збалансованою та спрямова-
ною на гармонійне доповнення внутрішніх інвес-
тицій зовнішніми, забезпечення належних умов 
реалізації інновацій в економіці. Важливо забез-
печити всі умови, щоб наука стала об’єктом і 
суб’єктом ринкових відносин. Держава повинна 
сформувати високий попит на результати науко-
вих досліджень і виробити такі умови щоб в Укра-
їні з’явилися й інші потужні учасники інноваційно-
го процесу.  
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В статті досліджено стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств регіону в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності. Запропоновано до 
застосування етапи проведення оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств у регіоні. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня та внутрішня нестабільність, екс-
порт, імпорт, зовнішній ринок, ефективність ЗЕД регіону. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Виходячи із попере-

днього досвіду можна стверджувати, що чутли-
вість економіки України до будь-яких коливань 
кон’юнктури світових ринків є досить високою. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.wipo.int/freepublications/en/economics/gii_2012.pdf
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Впливи зовнішнього середовища досить швидко 
поширюються в національній економіці, спричи-
няючи потрясіння банківської системи, пригнічу-
ючи діяльність галузей реального сектору, деста-
білізуючи валютний ринок. А зважаючи на недо-
статню розвиненість каналів впливу на економічні 
процеси з боку нашої держави через незріле ін-
ституційне середовище та структурні викривлен-
ня ринкового середовища в умовах високого рів-
ня тінізації економіки призводять до досить слаб-
кої керованості економіки [3]. 

Слабка стійкість держави до зміни зовнішніх 
умов говорить про швидкість поширення кризо-
вих явищ в національній економічній системі та 
обмеженість інструментів впливу на неї з її боку. 
Тому актуальність дослідження стійкості умов 
зовнішньої торгівлі країн до внутрішніх та зовніш-
ніх нестабільностей зумовлена посиленням дис-
балансів світової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується означена стат-
тя.  Проблемою зовнішньої торгівлі України за-
ймаються такі вітчизняні науковці, як 
В. Андрійчук, О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковсь-

кий, Т. Мельник, В. Новицький, Ю. Пахомов, В. 
Юхименко та інші. Віддаючи належне розробкам 
цих вчених, слід зазначити, що залишаються 
невирішеними проблеми експортно-імпортної 
діяльності в умовах сучасної нестабільності, які 
потребують більш детального аналізу. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз особливостей 
зовнішньої торгівлі України в умовах внутрішньої 
та зовнішньої нестабільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Україна належить до держав з 
розвинутою індустріальною базою і достатньо 
високим ресурсним потенціалом. Проте у струк-
турі національної економіки переважають галузі, 
які добувають сировину або випускають продук-
цію з низьким ступенем обробки для експорту, 
завантаження потужностей яких залежить від 
попиту на зовнішньому ринку. 

У після кризовий період (2010—2011 роки) 
внаслідок активізації зовнішнього попиту на това-
ри вітчизняного виробництва та поступового ви-
ходу з кризи національної економіки значно збі-
льшилися обсяги як експорту, так і імпорту (див. 
рис. 1). 

 

 
Джерело: [6]. 

 

В 2012 році динаміка імпорту та експорту 
країни була в середньому стабільна, але вже в 
2013 році спостерігається тенденція до зниження 
як імпорту так і експорту, при цьому імпорт ско-
рочується більш швидкими темпами. Зниження 
імпорту відбулося в першу чергу за рахунок ско-
рочення обсягів купівлі мінеральних продуктів (на 
30% з січня по серпень 2013 р.), до складу яких 
входить газ і нафтопродукти. Всього ж імпорт 
товарів в Україну за 8 місяців 2013 року в порів-
нянні з аналогічним періодом 2012 р. скоротився 

на 12,4%. А експорт України за цей же період 
скоротився на 9,1% [6]. 

У цілому за 8 місяців 2013 торговий баланс 
України демонструє позитивну динаміку: дефіцит 
ТБ України скоротився на 27% порівняно з анало-
гічним періодом 2012 року, з 10,1 до 7,4 млрд. 
дол. відповідно. 

Головними складовими українського експор-
ту є металургійна продукція і сільськогосподарсь-
кий сектор (переважно зерно). Залишаються зна-
чні диспропорції у структурі експорту та імпорту 
товарів. Так, у експорті залишилося домінування 
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товарів сировинної спрямованості, зокрема за 
підсумками 2012 року частка недорогоцінних ме-
талів та виробів з них у структурі експорту стано-
вила 27,5%, продукції сільського господарства та 
харчової промисловості — 26%, мінеральних 
продуктів — 11,1% та невелика питома вага то-
варів з високою доданою вартістю (продукція 
машинобудування — 19,3%). В імпорті товарів 
значну питому вагу становлять мінеральні проду-
кти — 32,5% та товари з високою доданою варті-
стю (продукція машинобудування — 26,4%) [2]. 

Скорочення експорту та товарообігу в цілому 
України в 2013 році могло статися з двох причин: 

1) По-перше, багато аналітиків вже давно об-
говорює тему «третьої хвилі кризи» в країнах, що 
розвиваються, до складу яких входить і Україна і 
її наймасштабніший імпортер - Росія. Якщо еко-
номічно розвинені країни все ж таки нарощують 
темпи виробництва, то, скажімо, в тій же Росії в 
2013 році спостерігається протилежна динаміка . 

Якщо експорт з України до Європи в 2013 
році проходить без суттєвих змін (усього: -1,5%) , 
то в країни СНД експорт за січень - серпень 2013 
скоротився на 11,4% , а до Азії - на 11% (за виня-
тком Китаю, який демонструє рекордні темпи 

зростання своєї економіки в порівнянні з іншими 
країнами G20, - зростання експорту в цю країну 
за перші 8 місяців 2013 склав 46 %). 

2) По-друге, негативно позначається «торго-
вельна війна» з Росією. За 8 місяців 2013 експорт 
з України в Російську Федерацію скоротився 
майже на 14% [2]. 

Крім того, в сучасних умовах господарюван-
ня виділяють цілий комплекс проблем управління 
зовнішньоекономічною діяльністю, а саме: еко-
номічні, політичні та соціальні розбіжності; інша 
культура, мова, стандарти, ділові традиції; різний 
ступінь відкритості економіки; різні рівні спожи-
вання товару; різні інфраструктури реалізації  
продукції; відмінності у законодавстві; різні умови 
просування продукції; валютні проблеми тощо. Їх 
вирішення вимагає глобального планування з 
урахуванням культури і торговельних звичаїв, 
інформаційного забезпечення, рішення кадрових 
питань й готовності до підвищення рівня ризику в 
процесі функціонування підприємства. 

У теперішній час науковці в літературі розг-
лядають підприємства, що здійснюють зовніш-
ньоекономічну діяльність за наступними ознака-
ми (рис. 2) [4].  

 

 
Рис. 2. Ознаки підприємства, яке виходить на зовнішній ринок 

 

Таким чином, головною метою управління 
зовнішньоекономічною діяльністю є дослідження 
особливостей сучасних тенденцій розвитку зов-
нішнього середовища, в якому діє підприємство, 
та створення на цій основі власних конкурентних 
переваг. Концепція управління полягає в спрямо-
ваності на досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства, яким має бути підпорядкована вся сис-
тема управління зовнішньоекономічною діяльніс-
тю. 

Адекватна оцінка поточного стану зовніш-
ньоекономічної діяльності регіону, виявлення 
основних тенденцій і проблем в цій сфері стають 
пріоритетними завданнями визначення напрямів 
удосконалення та перспектив розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності. Оцінка ефективності 
зовнішньоекономічних відносин регіону відіграє 
вирішальну роль у процесі планування соціаль-
но-економічного розвитку, проведення регіональ-
ної політики, управління регіональною економі-

кою в цілому. 
Традиційні показники оцінки зовнішньоеко-

номічної діяльності в силу об'єктивних причин 
часто не можуть використовуватися на практиці. 
Постійні змістовні зміни в процесі розвитку зовні-
шньоекономічних зв'язків, реалізації повнова-
жень, використання потенціалу регіонів вимага-
ють регулярного перегляду методичного апарату 
оцінки зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств. Відсутність теоретичних і практичних роз-
рахунків як на рівні господарюючих суб'єктів, так і 
на рівні керівників і координуючих регіональних 
органів влади тільки підсилює потребу в адекват-
ній оцінці результатів зовнішньоекономічної дія-
льності для прийняття тактичних і стратегічних 
рішень. 

Науковцями запропоновано показники зов-
нішньоекономічної діяльності розділити на чотири 
основні групи: загальна характеристика зовніш-
ньоторговельної діяльності підприємств регіону; 

Групи підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 

1. Має достатній досвід роботи на 
зовнішньому ринку 

3. Підприємства оборонного комплексу, які 
мають конкурентні переваги і потребують 
виробничу і науково-технічну кооперацію 

4. Підприємства експорту-імпорту 

5. Посередницькі, брокерські, дилерські  
підприємства 

6. Підприємства, які не мають досвіду ЗЕД і 
конкурентоспроможної продукції, але з 
бажанням участі у світовій інтеграції 

2. Підприємства сировинних галузей 

7. Регіональні підприємства, які наповнюють 
товарний регіональний і місцевий ринки 
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показники ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності підприємств регіону; показники експо-
ртної орієнтації підприємств регіону; показники 

оцінки іноземних інвестицій – і позначити етапи 
проведення оцінки ефективності зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємств у регіоні (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 3. Етапи проведення оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств у регіоні 

 

Крім аналізу кількісних показників зовніш-
ньоекономічної діяльності регіону доцільно також 
охарактеризувати її якісні сторони: 

1) розвиток законодавчої бази регіону, спря-
мованої на вдосконалення організації та стиму-
лювання зовнішньоекономічної діяльності; 

2) якість зовнішньоторговельної інфраструк-
тури регіону; 

3) можлива участь регіону в інтеграційних 
процесах; 

4) створення на території регіону вільних 
економічних зон. 

Отже, формування ліберального економічно-
го середовища, зміна зовнішніх умов господарю-
вання під час здійснення ЗЕД та інші чинники 
ставлять перед підприємствами проблеми пос-
тійної адаптації систем управління до динамічно 
мінливих умов господарювання. Тому для забез-
печення достатнього рівня внутрішньої і зовніш-
ньої ефективності вітчизняні підприємства мають 
здійснювати достатньо тривалий процес форму-
вання і безперервної адаптації систем управління 
зовнішньоекономічної діяльності в ході перебу-
дови всієї економічної системи країни. 

Висновки з даного дослідження і перспе-
ктиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Сьогодні вихід на зовнішні ринки – це свого 
роду гарантія для стабільного функціонування 
підприємства, але забезпечення достатнього 
рівня ефективності управління досягається лише 
за відповідності ступеня відкритості системи 
управління ЗЕД підприємства характерові змін 
зовнішнього середовища. Існує істотна кореляція 
між ефективністю ЗЕД, з одного боку, і складніс-

тю управління ЗЕД, інтенсивністю і масштабами 
змін, що відбуваються у стратегії і структурах 
управління ЗЕД підприємств – з іншою. Як крите-
рій виступає інтенсивність процесу пристосуван-
ня системи управління ЗЕД до умов, що змінили-
ся, що відбувається з деяким природним запіз-
ненням стосовно загальних масштабів ринкової 
трансформації економіки [1]. 

Загрози зовнішньоекономічної діяльності 
України слід розмежувати на зовнішні та внутрі-
шні. Внутрішні це ті, які можна регулювати через 
важелі стратегічного управління країною. Зовніш-
ні фактори мікросередовища – це ті чинники, які 
виникають у результаті державної політики, дія-
льності конкурентів, тобто мають вплив на рівні 
держави. На останні не можна вплинути, але 
необхідно вжити заходів державної безпеки. 

Серед зовнішніх слід виокремити негативні 
прояви глобалізації, використання ресурсної за-
лежності України з метою тиску на неї, агресивна, 
часто недобросовісна конкуренція з боку інозем-
них партнерів, нанесення збитків від санкцій між-
народних організацій, а також відсутність своєча-
сного інформування та прогнозування ситуації. 
Найбільш впливовими серед внутрішніх є рівень 
оновлення основних засобів, тінізація економічної 
діяльності, рівень вмотивованості працівників та 
імідж держави на світовому ринку. 

Виявлені тенденції внутрішнього та зовніш-
нього середовища дозволять обрати першочер-
гові проблеми, вирішення яких підвищить ефек-
тивність реалізації стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності. 
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У статті розкриті особливості розвитку світового сільського господарства за умов глобалізації. 
Ключові слова: світове сільське господарства, економічна інтеграція, глобалізація конкурен-

тоспроможність. 
Постановка проблеми. Сьогоднішній період 

розвитку світового господарства охарактерізован 
розвитком глобальних процесів, які сприяють 
інтеграції та посиленню взаємовідносин і взаємо-
залежностей економічних суб'єктів, що створює 
передумови заглиблення світової економічної 
кризи. Активізація процесів глобалізації супрово-
джується якісними змінами світових ринків, зна-
чення якого для стимулювання розвитку інших 
секторів світової економіки суттєво зростає на 
фоні нестачі природних ресурсів і впливу інших 
факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем глобалізації та вивченню 
причин виникнення економічних криз присвячено 
праці О. Білоруса, І. Бузько, А. Гальчинського, 
Б. П. Герста, Ч. Гіла, І. Дахно, М. Делягіна, 
Є. Кочеткова, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, 
Ю. Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова, 
А. Поручника, Г. Томпсона, Д. Стигліца, 
А. Філіпенка, Дж. А. Хансона, О. Шниркова та ін. 
Значний внесок у дослідження тенденцій розвит-
ку міжнародного ринку ресурсів здійснили: 
І. Александров, Л. Бесчасний, С. Караганов, 
А. Качинський, А. Кредисов, П. Леоненко, 
Д. Лук’яненко, В. Омельченко, І. Павленко, 

І. Потравний, В. Савчук, А. Філіпенко, 
Є. Хлобистов, Г. Черніченко та інші.  

Метою статті є обґрунтування прогнозів по-
дальшого розвитку потенціалу світового сільсько-
го господарства. 

Викладення основного матеріалу. Сьогодні 
сільське господарство в основному успішно задо-
вольняє наявний у світі реальний попит на продо-
вольство. Однак, за даними Продовольчої та сіль-
ськогосподарської організації ООН (ФАО), більш ніж 
900 мільйонам чоловік на землі продовольча без-
пека не гарантована [1]. 

Найбільшої уваги до проблеми виходу світо-
вого ринку сільськогосподарської продукції з кри-
зи приділяє ООН за допомогою своїх органів та 
спеціалізованих установ, серед яких можна виді-
лити Всесвітню продовольчу програму (ВПП), 
Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 
(ЮНІСЕФ), Міжнародного фонду сільськогоспо-
дарського розвитку, ФАО та інших.  

Так, Ініціатива ФАО щодо боротьби із ростом 
цін на продовольство (ІБРЦП), розгорнута в груд-
ні 2007 року, ставить за мету вирішення поточних 
проблем для запобігання подальшому погіршен-
ню ситуації. У рамках ІБРЦП були прийняті над-
звичайні заходи в 57 країнах загальною вартістю 
в 40 мільйонів доларів США. Значна частина ро-
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