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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із визначальних факторів економічного розвит-

ку України є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Основні
вектори її впливу на економіку:

— безпосередній вплив на ВВП через сальдо зовнішньої
торгівлі;

— не такий очевидний, але не менш суттєвий, вплив на
економіку справляють транскордонні фінансові та інвес-
тиційні потоки через коригування її структури та зміну мо-
нетарних показників;

— додаткові надходження до бюджету від оподаткування.
Високий ступінь відкритості економіки України дозво-

ляє констатувати надзвичайну важливість результатів ЗЕД
для її розвитку. Тому доцільним є проведення комплексно-
го аналізу одночасно за трьома зазначеними векторами.
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INFLUENCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY TO THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті проведено комплексний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності на економі-

ку України. На основі дослідження динаміки чистого експорту та товарної структури зовнішньої

торгівлі зроблено висновок про посилення тенденцій перетворення України на сировинний при-

даток та ринок збуту для іноземних суб'єктів. Оцінка напрямів та наслідків іноземного інвесту-

вання дозволяє виявити, що домінуючою сферою інтересів іноземного бізнесу залишаються

підприємства, котрі виробляють продукцію з низькою часткою доданої вартості, а також

банківські установи, що дає додаткові можливості у скеруванні фінансових ресурсів на потре-

би розвитку сировинного виробництва і торгівлі, та медіа-компанії, що дозволяє впливати на

поведінку споживачів. Можливості державного регулювання зовнішньої торгівлі України в

значній мірі обмежуються залежністю бюджету від податків з імпорту.

In article the complex analysis of influence of foreign economic activity on economy of Ukraine is

carried out. On the basis of research of dynamics of pure export and commodity structure of foreign

trade the conclusion is drawn on strengthening of tendencies of transformation of Ukraine in a raw

appendage and a sales market for foreign subjects. The assessment of the directions and

consequences of foreign investment allows to find out that the dominating sphere of interests of

foreign business there are enterprises which make production with a low share of a value added, and

also banking institutions that gives additional opportunities in the direction of financial resources for

needs of development of raw production and trade, and the media company that allows to influence

behavior of consumers. Possibilities of state regulation of foreign trade of Ukraine are substantially

limited to dependence of the budget on taxes on import.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика впливу ЗЕД на національні економіки є
предметом наукового інтересу багатьох вчених. Найбільша
кількість робіт присвячена питанням зовнішньої торгівлі Ук-
раїни, в даній сфері працюють як окремі вчені (Аранчій В.І.,
Григорова-Беренда Л.І., Давидюк В.М., Крамарева О.М. та
інші), так і потужні урядові наукові установи, зокрема На-
ціональний інститут стратегічних досліджень. Багато дослі-
джень присвячено проблемам транскордонного руху інвес-
тиційних потоків та їх впливу на економіку України, зокре-
ма роботи Євтушенко Г.І., Левківського Т.А., Пиріг О.В., Фе-
дулової Л.І. та інших. Значно менше наукового інтересу вик-
ликали питання загальної фіскальної і регулюючої ефектив-
ності податків. З даного питання на окрему увагу заслугову-



Інвестиції: практика та досвід № 7/201446

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ють дослідження Злепко Н.П., Пісьмаченко Л.М., Новикової
К.І. Незважаючи на загальну велику кількість досліджень
впливу окремих сфер ЗЕД на економіку України, малодос-
лідженою залишається суперпозиція даних чинників.

МЕТА СТАТТІ
Мета даної публікації — на основі офіційних даних оц-

інити вплив ЗЕД на економіку України. Визначити фактори,
що обумовлюють його деструктивний характер, виявити
основні тенденції та оцінити перспективи їх розвитку з ме-
тою визначення потенційно ефективних напрямків держав-
ного регулювання ЗЕД.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш помітним фактором впливу ЗЕД на національ-

ну економіку є зміна ВВП в залежності від сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами та послугами (чистий експорт). Згідно
з методикою визначення ВВП за витратами (1) зовнішня тор-

гівля може обумовити як зростання даного
показника в разі перевищення обсягів екс-
порту над імпортом, так і його зниження в
протилежному випадку.

ВВП = C + G + I + Nx (1),
де C — споживчі витрати;
G — державні витрати;
I — інвестиційні витрати;
Nx — чистий експорт (різниця між обся-

гами експорту та імпорту).
Для України протягом семи останніх

років характерним є від'ємне значення чис-
того експорту (табл. 1). Це означає, що
вартість, створена всередині країни, спрямо-
вується на закупівлю та споживання інозем-
них товарів. Фактично відбувається вимиван-
ня значної частини ресурсів за кордон.

З роками виявлений негативний вплив
зовнішньої торгівлі на економіку України по-
силюється. Якщо в 2002 році за рахунок зов-
нішньоторгівельних операцій вдалося
збільшити ВВП на 4,5%, то в 2012 р. переви-

щення імпорту над експортом призвело до майже 18% ско-
рочення ВВП. Екстраполяція динаміки показників таблиці
1 на наступні періоди дозволяє прогнозувати стрімке по-
гіршення ситуації в майбутньому (рис. 1).

Для останніх років характерним є перевищення темпів
росту ВВП над темпами росту експорту, а темпи росту імпор-
ту вищі за темпи росту ВВП. Тож слід очікувати, що розрив
між обсягами імпорту та експорту України найближчими
роками буде зростати, а відповідно зростатиме і негатив-
ний вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

Твердження про збереження виявлених вище тенденцій
у майбутньому є не просто припущенням, воно цілком логі-
чно випливає з аналізу структури зовнішньої торгівлі Украї-
ни (рис. 2 та 3).

Основними статтями вітчизняного експорту є переваж-
но сировинна продукція (недорогоцінні метали, мінеральна
продукція, продукція рослинництва, олія рослинного та тва-
ринного походження) або продукція екологічно небезпеч-

Таблиця 1. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку України

Рік 
ВВП, 
млнгрн. 

Nx, 
млнгрн. 

Exp, 
млнгрн. 

Imp, 
млнгрн. 

Коефіцієнт 
відкритості 
економіки 

(Exp+Imp)/ВВП, 

% 

Nx/(ВВП-Nx), 
% 

2002 225 810 9 891 124 392 114 501 105,8 4,58 

2003 267 344 6 869 154 394 147 525 112,9 2,64 

2004 345 113 26 487 219 607 193 120 119,6 8,31 

2005 441 452 3 697 227 252 223 555 102,1 0,84 

2006 544 153 -15 493 253 707 269 200 96,1 -2,77 

2007 720 731 -41 168 323 205 364 373 95,4 -5,40 

2008 948 056 -75 729 444 859 520 588 101,8 -7,40 

2009 913 345 -15 296 423 564 438 860 94,4 -1,65 

2010 1 082 569 -31 579 549 365 580 944 104,4 -2,83 

2011 1 302 079 -80 948 707 953 788 901 115,0 -5,85 

2012 1 408 889 -118 047 717 347 835 394 110,2 -7,73 

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 1. Темпи росту ВВП, імпорту та експорту України, % до рівня 2002 року
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них виробництв (хімічної промисловості). Причому спосте-
рігається чітка тенденція до зростання питомої ваги рослин-
ницької та жиро-олійної продукції у вітчизняному експорті.
Сумарна питома вага продукції високого ступеня перероб-
ки (машин та обладнання, транспортних засобів та готових
харчових продуктів) у 2012 році не досягала значення част-
ки недорогоцінних металів (20,02% проти 22,94%).

У структурі імпорту основною статтею є мінеральна си-
ровина, що є наслідком енергетичної залежності України.

Після мінеральних продуктів основними імпортними това-
рами є машини, транспортні засоби, хімічна продукція та
недорогоцінні метали. Загалом можна констатувати, що
структура вітчизняного імпорту в більшій мірі тяжіє до про-
дуктів високого ступеня переробки, аніж експорт. Сумарна
частка машин та обладнання, транспортних засобів та гото-
вих харчових продуктів у імпорті в 2012 році становила
26,50% проти 20,02% аналогічних товарів у структурі екс-
порту.

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 2. Динаміка та структура експорту України
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Рис. 3. Динаміка та структура імпорту України

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua
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Дані про динаміку структури зовнішньої торгівлі Украї-
ни свідчать, що її статус як сировинного придатка зарубіж-
них партнерів з роками посилюється при одночасному збе-
реженні сировинної залежності (передусім енергетичної) від
Росії.

Характерною особливістю є приблизно однакова струк-
тура зовнішньої торгівлі як у найбільш сприятливі за
співвідношенням експорту та імпорту для України роки (2004
та 2009), так і в найменш сприятливі (2012). Це означає, що
навіть у несприятливих економічних умовах Україна не може
відмовитися від імпорту, а економічні негаразди в зарубіж-
них країнах не викликають особливої зацікавленості у
відносно дешевій вітчизняній продукції високого ступеня
переробки. Саме дана особливість зовнішньої торгівлі
свідчить про неможливість виправити її негативний вплив на
економіку в найближчі роки.

Важливим фактором розвитку економіки є інвестицій-
на діяльність. Обсяги та напрями вкладення інвестицій виз-
начають галузі та види діяльності, які розвиватимуться в
країні в довгостроковому періоді. В умовах гострого дефі-
циту власних інвестиційних (особливо довгострокових) ре-
сурсів в Україні особливого значення набувають іноземні
інвестиції. Дані щодо транскордонних інвестиційних потоків
представлені в таблиці 2.

Показники свідчать, що тільки за останні 9 років в еко-
номіку України було залучено близько 297,4 млрд грн. іно-
земних інвестицій. Якщо порівняти дану суму із обсягами
власного капіталу суб'єктів господарювання України, який
станом на кінець 2012 року становив 1747,3 млрд грн.
(1586,3 млрд грн. на кінець 2012 року становив власний ка-
пітал підприємств без урахування банків та бюджетних ус-
танов за даними Державної служби статистики, згідно з
інформацією, оприлюдненою НБУ, власний капітал банків
становив ще 161 млрд грн.), то виходить, що іноземці про-
тягом 2004—2012 років викупили 17% вітчизняної економ-
іки.

Здавалося б, такий значний обсяг інвестицій повинен
призвести до відчутного економічного підйому в Україні.
Проте важливою особливістю іноземного інвестування у
вітчизняних умовах є його спрямованість переважно на ви-
куп вже існуючих підприємств, а не на створення нових. Ко-
лишні ж власники, отримавши кошти від продажу своєї час-
тки, не поспішають вкладати їх в Україні. Не приносячи сут-
тєвих вливань у створення нових виробництв, іноземні інве-
стиції не справляють стимулюючого впливу на економіку.
Крім того, важливо враховувати напрями вкладення коштів
нерезидентами. Так, іноземними структурами викуплено
більшість підприємств чорної металургії, значну частину
підприємств кольорової металургії, вітчизняні нафтопере-
робні та хімічні заводи, банки, засоби масової інформації.

Значно менший інтерес для закордонних інвесторів пред-
ставляють українські машинобудівні заводи, підприємства
легкої та харчової промисловості, а тим більше наукомісткі
виробництва, які справляли б конкуренцію виробникам з
розвинутих країн.

Виходить, що залучення іноземних інвестицій в еконо-
міку України призводить не до її розвитку, а до продажу
вітчизняних потужностей для розробки вітчизняної ж сиро-
винної бази. Отримані при цьому кошти не інвестуються по-
вторно в національні підприємства. Тобто іноземці викупо-
вують українські сировинні та екологічно небезпечні вироб-
ництва, щоб потім купувати у себе ж сировину, виробляти
готову продукцію та імпортувати її в Україну.

Особливо небезпечним у даному контексті є перехід до
іноземних осіб контролю над банківською системою. Ста-
ном на кінець 2012 року до найкрупніших банків України
відносились: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райф-
файзен Банк Аваль, Промінвестбанк, Укрсоцбанк, ВТБ
Банк, Дельта Банк, Перший український міжнародний банк
(ПУМБ), Альфа-Банк, УкрСиббанк, Надра Банк, дочірній
банк Сбербанку Росії, банк Фінанси та Кредит і Укргазбанк,
а в перелік великих банків входили: OTП Банк, Брокбізнес-
банк, ВіЕйБі Банк, Креді Агріколь Банк, Кредитпромбанк,
IНГ Банк Україна, Ерсте Банк, банк Фінансова ініціатива,
банк Південний, банк Форум, банк Кредит Дніпро, банк
Хрещатик, Універсал Банк, Родовід Банк, Імексбанк, банк
Київська Русь, БТА Банк, Банк 3/4, УніКредит Банк, Пра-
векс-Банк. Розподіл прав власності на них відображено в
таблиці 3 (банки розміщені в порядку зменшення розміру їх
активів за оцінкою НБУ станом на 13.12.2012).

З 15 найкрупніших на кінець 2012 року банків України
10 належать нерезидентам, 3 — державі, 3 — фізичним осо-
бам — резидентам (хоча у випадку "Приватбанку" інфор-
мація явно неповна), 1 — позбавлений ліцензій, а прина-
лежність ще одного губиться у непрозорому середовищі
ТОВ. Серед 20 великих банків розподіл власності наступ-
ний: 11 належать іноземцям, 4 — фізичним особам — рези-
дентам, 1 — державі, реальних власників ще 4-х виявити не
вдалося.

Прихід нових власників обумовив переорієнтацію кре-
дитної політики вітчизняних банків, що позначилось, насам-
перед, на структурі їх кредитного портфелю (рис. 4).

Протягом 2002—2008 років частка ресурсів, що спря-
мовувалися банками на кредитування реального сектору
економіки, значно скоротилась, а обсяги кредитування
фізичних осіб (споживче та іпотечне кредитування), навпа-
ки, зросли. Враховуючи світові тенденції до конвергенції
промислового та фінансового капіталів, можна припустити,
що зміщення акцентів кредитної політики вітчизняних банків
в деякій мірі викликане прагненням стимулювання вітчиз-

Таблиця 2. Транскордонні інвестиційні потоки України

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прямі іноземні інвестиції в 
Україну на кінець періоду 

(наростаючим підсумком), 

млн дол. США 

9047,0 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 40053,0 44806,0 50333,9 54462,4 

Прямі інвестиції з України 

на кінець періоду 
(наростаючим підсумком), 

млн дол. США 

198,6 219,5 243,3 6196,6 6203,1 6226,3 6868,3 6899,7 6481,9 

Приріст прямих іноземних 

інвестицій в економіку 

України, млн. дол. США 

2252,6 7843,0 4717,3 7935,4 6073,7 4436,6 4753,0 5527,9 4128,5 

Курс гривні, грн. за 100 дол. 
США 

531,92 512,47 505 505 526,72 779,12 793,56 796,76 799,10 

Приріст прямих іноземних 

інвестицій в економіку 

України, млн. грн. 

11982 40193 23822 40074 31991 34566 37718 44044 32991 

Складено за даними www.ukrstat.gov.ua та www.bank.gov.ua
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няного споживчого ринку з метою збуту продукції пов'яза-
них зарубіжних підприємств. Зниження платоспроможності
вітчизняних домогосподарств після 2008 року спричинило
деяке виправлення структури кредитування.

Представлені на рисунку 5 дані дозволяють констату-
вати зміну структури кредитного портфелю банків за ос-
новними видами економічної діяльності в Україні. Протягом
2006—2010 років відбулось зростання питомої ваги кре-
дитів, наданих підприємствам, що займаються операціями

з нерухомістю, орендою та наданням послуг підприємцям,
натомість знизилась частка кредитів, наданих підприємствам
переробної промисловості, сільського господарства і
торгівлі.

На рисунку 5:
1. Торгівля.
2. Переробна промисловість.
3. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

надання послуг підприємцям.

Таблиця 3. Власники найкрупніших банків України

Складено за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Режим доступу: http://smida.gov.ua

№ Банк Власники 

Частка в 

статутному 
капіталі, % 

1 2 3 4 

1. ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Фізичні особи – резиденти 67,60 

ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кіпр 24,99 

2. ПАТ «Державний ощадний банк України» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

3. 
ПАТ «Державний експортно-імпортний 

банк України» 
Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

4. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, Австрія 96,40 

5. 
ПАТ «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк» 

Державна корпорацiя «Банк розвитку та 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», Росія 

97,85 

6. ПАТ «Укрсоцбанк» 

ПрАТ «Ферротрейд Iнтернешнл», Україна (100% якого в 

свою чергу володіє UniCredit Bank Austria AG, Австрія) 
69,14 

UniCredit Bank Austria AG, Австрія 28,52 

7. ПАТ «ВТБ Банк» ВАТ «Банк ВТБ», Росія 99,97 

8. ПАТ «Дельта Банк» 
Фізичні особи – резиденти 70,60 

Каргiлл Файненшiал Сервiсiз Iнтернешнл, Iнк., США 29,40 

9. 
ПАТ «Перший український міжнародний 
банк» 

ТОВ «СКМ ФIНАНС», Україна (власником ТОВ «СКМ 

ФIНАНС» є ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент«, (Україна), 
100 % капіталу якого володіють фізичні особи-резиденти) 

92,24 

10. ПАТ «Альфа-Банк» 
ABH Ukraine Limited, Кіпр 80,10 

ВАТ «Альфа-Банк», Росія 19,90 

11. ПАТ «УкрСиббанк» 

BNP Paribas, Франція 85,00 

European Bank for Reconstruction and Development, Велика 
Британія 

15,00 

12. ПАТ «Комерційний банк «Надра» Центрагаз Холдiнг ГмбХ, Австрія 89,97 

13. ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» ВАТ «Сбєрбанк Росії», Росія 100,0 

14. ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 

ТОВ «АСКАНIЯ», Україна 48,88 

ПрАТ «F&C REALTY», Україна (96,86 % капіталу якого 

належать ТОВ «Iндастрiал констракшн», Україна) 
47,06 

15. ПАТ «АБ «Укргазбанк» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 93,00 

16. ПАТ «ОТП Банк» 
ВАТ «Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк», 

Угорщина 
100,0 

17. ПАТ «Брокбізнесбанк» Фізичні особи – резиденти 96,50 

18. ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» 

TBIF FINANCIAL Services BV, Нідерланди 71,26 

ТОВ «Бауман Трейд», Україна  16,08 

Фізичні особи - нерезиденти, Росія 11,23 

19. ПАТ «Креді Агріколь Банк» CREDIT AGRICOLE SA, Франція 100,0 

20.  
ПАТ "Кредитпромбанк" 

 

Калума Холдiнгз Лiмiтед, Кіпр 47,78 

FINTEST HOLDING LIMITED, Кіпр 28,72 

HOMERTRON TRADING LIMITED, Ірландія 23,50 

21.  ПАТ «ІНГ Банк Україна» ING Bank N.V., Нідерланди 100,0 

22.  ПАТ «Ерсте Банк» EGB Ceps Holding GmbH, Австрія 100,0 

23.  
ПАТ «Комерційний банк 

 «Фінансова ініціатива» 
ТОВ «ІНВЕСТ-СЕРВІС», Україна 100,0 

24.  ПАТ «АБ «Південний»  Фізичні особи - резиденти 48,66 

25.  ПАТ «Банк ФОРУМ» Коммерцбанк Аусландсбанкен Холд., Німеччина 96,06 

26.  ПАТ «Банк Кредит Дніпро» БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД, Кіпр 100,0 

27.  ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» 

ТОВ «КФ «Укрфiнком», Україна 37,44 

Головне фiнансове управлiння виконавчого органу Київської 
мiської ради (КМДА) 

24,92 

ТОВ «МАРКЕТ IНВЕСТ ГРУП», Україна 19,07 

28.  ПАТ «Універсал Банк» ЕФГ Нью Юроп Холдiнг Б.В., Нідерланди 99,97 

29.  ПАТ «Родовід Банк» Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України 100,0 

30.  ПАТ «Імексбанк» Фізичні особи – резиденти 17,66 

31.  ПАТ «Банк Київська Русь» 

Шарп Ерроу Холдінгз Лiмiтед, Кіпр 31,88 

ТОВ «Iнвестицiйна група «Базус», Україна 19,46 

Фізичні особи – резиденти 10,13 

32.  ПАТ «БТА Банк» АТ «БТА Банк», Казахстан 49,99 

33.  ПАТ «Банк 3/4» Фізичні особи – резиденти 100,0 

34.  ПАТ «УніКредит Банк» Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, Польща 100,0 

35.  ПАТ»КБ «Правекс-Банк« INTESA SANPAOLO S.P.A. Італія 100,0 

 



Інвестиції: практика та досвід № 7/201450

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

4. Будівництво.
5. Сільське господарство, мисливство та лісове госпо-

дарство.
6. Добувна промисловість.
Особливо негативною є тенденція до зниження пріори-

тетності кредитування вітчизняної переробної промисло-
вості, адже це знижує її потенціал у задоволенні внутрішнь-
ого попиту та формуванні задовільної структури експорту.

Враховуючи, що зниження пріоритетності кредитування
переробної промисловості супроводжується одночасним зро-
станням кредитування населення, слід очікувати погіршення
стану платіжного балансу, оскільки незадоволеність зростаю-
чого споживчого попиту товарами вітчизняного виробництва
неминуче призводить до зростання обсягів імпорту. Причому
виявлені тенденції банківського кредитування економіки Ук-
раїни сприяють зростанню імпорту продукції галузей високо-
го ступеня переробки в обмін на вивезення сировинних товарів.

Не менш важливим за іноземні інвестиції є транскор-
донний рух фінансових потоків у вигляді міжнародних кре-
дитів (табл. 4).

Протягом семи останніх років відбулося більш, ніж чо-
тириразове зростання зовнішнього державного боргу, що
в основному обумовлено необхідністю збалансування бюд-
жету внаслідок світової фінансової кризи 2008 року. Саме
на період 2008—2010 років припадали найбільші запози-
чення із-за кордону. Зовнішні державні запозичення, як і
іноземні інвестиції, можуть бути використані державою для
стимулювання розвитку національної економіки. Проте,
особливості вітчизняної практики запозичення фінансових
ресурсів за кордоном не дозволяють реалізувати стимулю-
ючий потенціал даного джерела. Більшість зовнішніх позик
залучалися або для проведення конкретних заходів (як пра-
вило, пов'язаних із реформуванням економічної та адміні-
стративної системи), або для покриття бюджетного дефіци-
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Рис. 4. Частка кредитів, наданих вітчизняним нефінансовим корпораціям

та домогосподарствам, у кредитному портфелі банків

Складено за даними www.bank.gov.ua
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ту. Враховуючи соціальну
спрямованість бюджетних ви-
датків та практичну відсут-
ність масштабних дієвих дер-
жавних програм з розвитку
виробництва, можна стверд-
жувати, що залучені ресурси
проїдалися, а з огляду на
значну схильність до імпорту,
проїдалися кошти в значній
мірі через придбання інозем-
них товарів.

Останній аспект ЗЕД,
якому варто присвятити ува-
гу в даному дослідженні — це
фіскальна роль митних пла-
тежів для бюджету (табл. 5).

Дані свідчать, що левова
частка бюджету України формується саме за рахунок опо-
даткування зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Тоб-
то не лише український споживач є імпортозалежним з при-
чини відсутності вітчизняних товарів належної якості для за-
доволення його потреб, а і сама українська держава є імпор-
тозалежною, адже більше третини її бюджету формується
шляхом оподаткування імпорту. Показовим є той факт, що у
кризовому 2009 році, коли спостерігалося скорочення імпор-
ту, частка податків на імпорт у структурі доходів бюджету не
збільшилася. Це може свідчити, по-перше, про низьку елас-
тичність попиту на імпорт за доходом, а по-друге — про не-
спроможність держави відмовитися від такого надійного
джерела надходжень, яке навіть у кризові періоди не втра-
чає своєї фіскальної ефективності.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи викладений матеріал, слід констатува-

ти загальний деструктивний вплив ЗЕД на економіку Ук-
раїни. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі обумовлює зни-
ження ВВП та вивезення ресурсів із країни. Сформована
товарна структура зовнішньої торгівлі обумовлює подаль-
ше поглиблення розриву між обсягом експорту і імпорту
та закріплення за Україною ролі сировинного придатка та
ринку збуту на міжнародній економічній арені. Особливості
іноземного інвестування спричиняють посилення і закріп-
лення зазначених негативних тенденцій, оскільки фактич-
ного зростання інвестиційного ресурсу в економіці не
відбувається, натомість іноземці отримують контроль над
сировинними і шкідливими виробництвами, а також над
фінансовою сферою та медіа, що дозволяє скеровувати
розвиток економіки через кредитування та моделювати по-
ведінку споживачів.

Стимулюючий потенціал зовнішніх державних запози-
чень досі реалізовано не було переважно з причини відсут-
ності дієвих державних програм розвитку економіки та над-
мірної соціальної орієнтованості бюджету. Можливості дер-
жави щодо регулювання впливу зовнішньої торгівлі на на-
ціональну економіку в значній мірі обмежуються структу-

рою доходів держбюджету, який на третину формується за
рахунок оподаткування імпорту.
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Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Податок на додану вартість з 
імпортованих товарів, робіт та 
послуг, млн грн. 

41685,8 81007,3 73157,8 73350,8 96025,3 101604,6 

Акцизний податок з ввезених 

товарів, млн грн. 
1495,5 2553,0 3690,0 4600,8 7822,1 9767,8 

Ввізне мито, млн грн. 9588,9 11932,8 6328,8 8556,4 10462,8 12985,8 

Вивізне мито, млн грн. 291,4 197,4 382,7 294,8 1311,3 200,8 

Всього податкових 

надходжень від ЗЕД, млн грн. 
53061,6 95690,5 83559,3 86802,8 115621,5 124558,9 

Всього доходи державного 

бюджету, млн грн. 
165939,2 231722,9 209700,3 240615,2 314616,9 346054,0 

Частка податків на ЗЕД у 

доходах бюджету, % 
32,0 41,3 39,8 36,1 36,7 36,0 

Частка податків на імпорт у 

доходах бюджету, % 
31,8 41,2 39,7 36,0 36,3 35,9 

Таблиця 5. Фіскальна роль митних платежів в Україні

Таблиця 4. Динаміка показників зовнішнього державного боргу України

Складено за даними www.minfin.gov.ua

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зовнішній державний та гарантований 

державою борг, млрд грн. 
49,5 53,5 86 135,9 181,8 195,8 208,9 

Приріст зовнішнього державного боргу, 

млрд грн. 
- 4,0 32,5 49,9 45,9 14,0 13,1 

ВВП, млрд грн. 544,2 720,7 948,1 913,3 1082,6 1302,1 1408,9 

Відношення зовнішнього державного 
боргу до ВВП, % 

9,1 7,4 9,1 14,9 16,8 15,0 14,8 

Відношення приросту зовнішнього 
державного боргу до ВВП, % 

- 0,6 3,4 5,5 4,2 1,1 0,9 


