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The author examines an efficiency of the 

regional programs and local budgets in realiza-
tion of foreign trade policy, organizationally-
communications measures of its realization, 
advantage of decentralization of foreign trade 
policy of Ukraine in the article. 

Анотація 
У статті розглядається ефективність ре-

гіональних програм та місцевих бюджетів у 
реалізації зовнішньоторговельної політики, 
організаційно-комунікаційні заходи її здійс-
нення, переваги децентралізації зовнішньо-
торговельної політики України. 
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І. Вступ 
Інтеграція економіки України в багатосто-

ронню систему торгівлі, згідно з правилами 
СОТ, має поширюватись і на торговельну полі-
тику регіональної та місцевої влад. Вступ до 
СОТ веде до більш прозорих правил функціо-
нування регіональної економіки, зростання її 
відкритості та доступу до ринку, прискоренню 
впровадження інституційних реформ у регіо-
нах. Таким чином, заходи з децентралізації 
зовнішньоторговельної політики України по-
винні стати каталізатором структурних та ін-
ституційних реформ в регіонах, які гальмують-
ся внаслідок незацікавленості в них місцевого 
бюрократичного апарату та обмежених мож-
ливостей малих та середніх підприємств. У 
зв’язку зі специфікою кожного регіону зовніш-
ньоторговельна політика України має бути те-
риторіально диференційована, що не супере-
чить правилам СОТ і має стати чинником регі-
онального вирівнювання та зниження наслідків 
світової фінансової кризи в різних регіонах 
України. Одним із пріоритетних підходів до де-
централізації зовнішньоторговельної політики 
України в умовах багатостороннього регулю-
вання торгівлі має стати демонополізація регі-
ональних ринків, яка послабить основи моно-
полістичного домінування окремих політико-
олігархічних груп у регіонах, а від так знижува-
тиме їх впливовість і на загальнодержавному 
рівні. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити ефективність ре-

алізації зовнішньоторговельної політики 
України. 

ІІІ. Результати 
Сучасна економічна думка нагромадила 

великий і цінний досвід у питаннях інтернаціо-
налізації економічного розвитку, сучасних осо-
бливостей міжнародного співробітництва, зна-
чення, особливостей розвитку, регулювання 
зовнішньоторговельних зв’язків і наслідків цьо-
го. Так, основні положення сучасної теорії між-
народної торгівлі та методи аналізу міжнарод-
них торговельних відносин викладені в працях 
А. Маршалла, В. Леонтьєва, П. Самуельсона, 
М. Портера, Дж. Бхагваті, С. Ліндерта, К. Ек-
лунда, П. Кругмена, Р. Вернона, Т. Рибчинсь-
кого та ін. 

Особливостям розвитку зовнішньоекономі-
чної сфери в період ринкових перетворень 
присвячені розробки російських учених: 
Н. Шмельова, А. Спартака, А. Бузгаліна, А. Ки-
реєва, Є. Кочетова, Г. Шорохова та ін. Серед 
досліджень вітчизняних учених економічні, ін-
ституціональні, правові аспекти досліджуваної 
проблеми знайшли висвітлення у працях 
В.Ф. Бесєдіна, В.С. Будкіна, І.В. Бураковського, 
В.В. Волошина, Л.Л. Кістерського, А.І. Кредісо-
ва, В.С. Новицького, В.П. Онищенко, Є.Г. Пан-
ченка, Ю.М. Пахомова, А.М. Поручника, І.І. Пу-
занова, А.П. Румянцева, В.Р. Сіденка, С.І. Со-
коленко, А.А. Чухно, М.А. Павловського, 
О.І. Шниркова, О.І. Рогача, А.С. Філіпенка та 
інших вчених. 

Поглиблення існуючих з 2005 р. тенден-
цій до значного зростання обсягів від’ємного 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами, вра-
ховуючи непередбачуваність розвитку та 
наслідків глобальної фінансової кризи, може 
призвести до певного розбалансування на-
ціональної економіки, погіршення платіжно-
го балансу та матиме негативний вплив на 
розвиток соціально-економічної ситуації у 
країні. Ця проблема набуває особливої ва-
жливості в умовах обмежених можливостей 
перекриття зростання імпорту за рахунок 
екстенсивного нарощування експорту про-
дукції, основу якої становлять чорні метали. 

Подальший розвиток національного екс-
портного потенціалу, враховуючи європейсь-
кий досвід, можливий, у першу чергу, за ра-
хунок впровадження заходів з децентраліза-
ції зовнішньоторговельної політики України з 
визначенням пріоритетних напрямів регіона-
льного розвитку [4]. 

На кінець 2008 р. зовнішньоторговельні від-
носини України з її основними торговельними 
партнерами продовжують характеризуватися 
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асиметрією взаємного доступу до ринків сторін, 
низьким рівнем позиційності українських товаро-
виробників на відповідних ринках та тенденцією 
до зміцнення позицій імпортерів на внутрішньому 
ринку України при недостатньому зростанні від-
повідних обсягів експорту. Так, за дев’ять місяців 
2008 р. порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року від’ємне сальдо товарів і послуг збіль-
шилося в 2,7 раза. Крім того, темпи зростання 
обсягів зовнішньої торгівлі характеризуються 
переважанням темпів зростання імпорту високо-
технологічних товарів над темпами українського 
експорту обмеженого або концентрованого пе-
реліку продукції з низькою доданою вартістю. 
Висока спеціалізація окремих регіонів – експор-
терів вугілля, чорних металів робить їх вкрай за-
лежними від світової кон’юнктури. Участь України 
у глобальних ланцюгах створення вартості та в 
глобальній виробничій мережі і пов’язаною з ни-
ми торгівлею продукцією обробної промисловості 
залишається вкрай обмеженою. Це свідчить, що 
Україна здобуває відносно не великі вигоди від 
участі у багатосторонній системі торгівлі, від за-
лучення прямих іноземних інвестицій, отримання 
доступу до сучасних технологій, що не сприяє 
стійкому економічному зростанню нашої країни. 

Частка послуг у сукупному зовнішньотор-
говельному обороті товарами і послугами 
між Україною та її торговельними партне-
рами на сьогодні становить тільки 15%. При 
цьому структура вітчизняного експорту пос-
луг відрізняється значним домінуванням 
частки транспортних послуг, на які припадає 
більше ніж 65% сукупного обсягу експорто-
ваних послуг. Завдяки значному експорту 
цього виду послуг у зовнішній торгівлі пос-
лугами в Україні склалося позитивне саль-
до, яке певною мірою компенсує негативні 
тенденції нарощування обсягів від’ємного 
сальдо у торгівлі товарами [2]. 

Відсутність регіональних середньостроко-
вих програм та бюджетів призводить до ряду 
проблем взаємодії центральних, регіональ-
них та місцевих органів влади, а саме невча-
сно затверджені Кабінетом Міністрів відпові-
дні порядки використання інвестиційних, бю-
джетних коштів на місцях. Зокрема, на кінець 
першого півріччя 2008 р. ще був відсутній 
порядок щодо програми енергозбереження в 
регіонах, що гальмує направлення коштів на 
енергозбереження в райони і міста, які вико-
ристовуються вже на місцях відповідно до 
встановленого порядку та тендерних проце-
дур. Як правило, використання таких коштів 
відбувається в другій половині року, коли 
кошти похапцем стараються освоїти, щоб не 
довелося повертати в держбюджет. У зв’язку 
з цим виникають проблеми з ефективним 
використанням державних коштів. 

Вирішенням зазначених проблем має 
стати перехід на середньострокову перспе-
ктиву планування бюджету і відповідних ре-
гіональних програм. Прототипом цього є 
Угоди щодо регіонального розвитку регіонів, 

які почали розробляти протягом останніх 
кількох років. Однак, крім Угоди щодо регіо-
нального розвитку Донецької області на 
2007-2011 рр., підписаної у 2007 р. між Ка-
бінетом Міністрів України та Донецькою об-
ласною радою, інші Угоди відсутні. 

Організаційно-комунікаційні заходи, які 
проводяться в регіонах для сприяння поси-
ленню їх участі в зовнішньоекономічній дія-
льності, не стали для вітчизняної економіки 
тією апробованою формою залучення інозе-
мних інвестицій та пожвавлення зовнішньо-
торговельної діяльності як, наприклад, у кра-
їнах ЄС. Крім того, відповідні заходи не на-
були поширення у всіх регіонах України. Зок-
рема, регіональні інвестиційні форуми в 
Україні проводяться досі тільки у декількох 
окремих регіонах (наприклад, у Києві, Львові, 
Одесі, Ялті, Волинській, Сумській областях). 

Переваги децентралізації зовнішньотор-
говельної політики України. У зв’язку з цим 
питання децентралізації зовнішньоторгове-
льної політики України в сучасних умовах 
набуває особливого значення. Впливовим 
чинником покращення динаміки зовнішньої 
торгівлі, розширення географічної структури 
експорту та її складових може стати зміна 
цінової конкурентоспроможності за рахунок 
зменшення трансакційних витрат у регіона-
льній економіці, особливо прикордонних ре-
гіонів. Іншим чинником сприяння стимулю-
ванню ділової активності населення регіонів, 
у першу чергу в малих містах та монофункці-
ональних містах, може бути розбудова тран-
спортної та фізичної інфраструктури [1]. 

Серед мотивів децентралізації зовніш-
ньоторговельної політики України можна 
відзначити [3]: 
– ефективніше використання місцевих 

ресурсів; 
– формування локальних факторів проду-

ктивності; 
– можливість сприяння кращому задово-

ленню інтересів і потреб домашніх гос-
подарств, підприємств і громадян зага-
лом, тобто підвищення рівня та якості 
життя територіальної громади; 

– формування та нарощування соціально-
го капіталу; 

– налагоджування тісного контакту та плі-
дної взаємодії місцевої влади та підпри-
ємництва – підприємці задіяні у консу-
льтативних радах при органах влади, 
чиновники залучені до наглядових рад 
або рад директорів підприємств. 

Стан нормативно-правової урегульованос-
ті проблеми. Нормативно-правове забезпе-
чення характеризується недосконалістю та 
наявністю численних прогалин. На сьогодні не 
існує базового Закону України щодо держав-
ної регіональної політики. Натомість засади 
державної регіональної політики визначають-
ся на рівні Указу Президента України “Про 
Концепцію державної регіональної політики” 
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від 25.05.01 р. № 341/2001. Проект Закону 
України “Про засади державної регіональної 
політики” (редакція станом на 08.10.08 р.) 
планується подати Кабінетом Міністрів Украї-
ни до Верховної Ради України вже найближ-
чим часом. Крім того, виникають проблеми 
виконання існуючих законів та підзаконних 
актів у сфері регіонального розвитку на різних 
рівнях. Так, Законом України “Про стимулю-
вання розвитку регіонів” від 08.09.05 р. 
№ 2850-IV передбачаються укладання довго-
строкових Угод щодо регіонального розвитку 
між Кабінетом Міністрів України та відповід-
ними обласними радами з метою виконання 
та фінансування спільних заходів централь-
них та місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування з реалізації 
регіональних стратегій. Станом на листопад 
2008 р. було підписано лише одну таку уго-
ду – Угоду щодо регіонального розвитку До-
нецької області на 2007–2011 рр., введена в 
дію в 2007 р. Підписання Угод з іншими обла-
стями гальмуються через ряд причин. Напри-
клад, Угода щодо регіонального розвитку 
Львівської області на 2008–2012 рр. між Кабі-
нетом Міністрів України та Львівською облас-
ною радою схвалена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 27.08.08 р. № 1158-
р, але на сьогодні досі не підписана через 
проблеми, пов’язані з обсягом фінансування в 
рамках цієї Угоди. При цьому кошти з держа-
ного бюджету для фінансування в рамках цих 
угод мають тенденцію до зменшення. Так, 
фінансування в рамках Угоди щодо регіона-
льного розвитку Львівської області передба-
чалося Урядом у 2007 р. у розмірі 9 млрд грн 
(протокол про наміри між Кабінетом Міністрів 
України та Львівською обласною радою від 
06.09.07 р.), проте ця сума була зменшена до 
4 млрд грн у 2008 р. та зафіксована у відпові-
дній Угоді. 

Основні небезпеки та ризики у зв’язку з 
існуванням проблемної ситуації. Слабка ро-
звинутість регіонів та їх закритість є голов-
ними факторами ризику. Переважна біль-
шість суб’єктів господарювання, особливо 
серед малих і середніх підприємств, не гото-
ва самостійно включитися у зовнішньоеко-
номічну діяльність. До ризиків можна зараху-
вати фактор локалізації (розміщення про-
блемних галузей у відносно не великій кіль-
кості регіонів, де вони є головними галузями 
спеціалізації), а також фактор монофункціо-
нальності міст. Способом зменшення цього 
ризику є створення мереж бізнесу, групуван-
ня бізнесу різних сфер економіки та перехід у 
господарські кластери, які, у свою чергу, мо-
жуть перетворитися в економічні регіони. 

Як і раніше, у структурі зовнішньої торгівлі 
переважає торгівля товарами, яка перебуває 
в зоні ризику міжнародного поділу праці; вод-
ночас частки торгівлі послугами, залучення 
прямих іноземних інвестицій та міжнародних 

трансферів технологій залишаються порівня-
но з розвинутими країнами вкрай низькими. 

Внаслідок нерозуміння та недооцінюван-
ня регіонального (периферійного) потенціа-
лу, інституційної незабезпеченості регіона-
льного самоврядування та господарювання, 
заполітизованості регіональної проблемати-
ки на сьогодні практично не створена зако-
нодавча та нормативна база регіонального 
розвитку. Вкрай обмежені можливості регіо-
нів щодо ведення самостійної зовнішньое-
кономічної діяльності. Більшість регіонів 
позбавлені власної фінансової бази функці-
онування [2]. 

Тривала перманентна політична криза у 
Верховній Раді України не дає змоги прогнозу-
вати введення в дію комплексного норматив-
но-правового урегулювання існуючої пробле-
ми. 

Тому є підстави стверджувати, що неадек-
ватна відповідь на зовнішньоекономічні викли-
ки, невирішеність зазначених завдань спричи-
нили малоуспішність заходів децентралізації 
зовнішньоторговельної політики України. 

IV. Висновки 
З метою якісного реформування зовніш-

ньоторговельної політики України за рахунок 
її децентралізації необхідно, у першу чергу: 

1. Доручити: 
1.1. Обласним державним адміністраціям: 

– організувати із залученням органів само-
врядування, неурядових організацій, заці-
кавлених суб’єктів господарювання роз-
робку, обговорення та укладання серед-
ньострокових Угод щодо регіонального 
розвитку, передбачивши в майбутньому 
участь в аналогічних районних угодах ор-
ганів самоврядування. При цьому доціль-
но ці та інші угоди, плани та заходи при-
вести у відповідність з програмними пері-
одами ЄС для отримання співфінансу-
вання певних проектів в рамках терміну 
дії цих угод з фондів ЄС (діючий програм-
ний період для планування, фінансування 
у всіх країнах Європейського Союзу – це 
2007–2013 рр.); 

– сприяти реалізації організаційно-комуні-
каційних заходів з метою залучення зо-
внішніх ресурсів через створення при-
вабливого інвестиційного клімату, у то-
му числі шляхом формування регіону як 
суб’єкта господарювання та зовнішньое-
кономічної діяльності, проведення рек-
ламних акцій, організацію інвестиційних 
форумів, веб-сторінок на іноземних мо-
вах для залучення прямих та портфель-
них інвестицій; 

– забезпечити зростання регіональної 
економіки через пошук нових ринків для 
власної продукції шляхом створення 
агенцій просування експорту в регіонах 
у співпраці з місцевими приватними кон-
сультаційними структурами; 
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– зміцнити конкурентні позиції регіону 
шляхом залучення людських (малозабе-
зпечені громадяни, соціальні меншини), 
природних (земельні площі, насаджен-
ня, кар’єри) та інших ресурсів, що досі 
не використовувались, через відповідну 
систему державних стимулів, привати-
зацію тощо. 

1.2. Міністерству закордонних справ, Ка-
бінету Міністрів України через Державне 
агентство з питань інвестицій та інновацій 
та Український центр сприяння іноземному 
інвестуванню, обласним державним адміні-
страціям: 
– інтенсифікувати публікації в бюлетенях 

посольств та торговельно-економічних 
місій України за кордоном, у регіональ-
них засобах масової інформації конкре-
тних експортних пропозицій та даних 
про регіональні інвестиційні проекти, ві-
льні економічні зони тощо; 

– організувати вихід на виставкові заходи 
в регіонах Європи українських регіона-
льних товаровиробників. 

2. Рекомендувати торгово-промисловим 
палатам України цілеспрямоване посилення 
торговельних контактів на всіх рівнях, у тому 

числі шляхом створення філій торговельних 
палат між окремими країнами ЄС та Украї-
ною в регіонах, залучення якнайширшого 
кола українських підприємств до адаптації 
правил ринкової економіки і, таким чином, їх 
інтеграції в систему міжнародних торговель-
но-економічних зв’язків, а також розширення 
інформаційного поля та клімату довіри між 
українськими й іноземними партнерами, по-
тенційними інвесторами та отримувачами 
інвестицій, сприяння введенню в практику 
туристичних обмінів та організації бізнес-
турів з проведенням зустрічей підприємців у 
регіональних ТПП. 
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Annotation 
The author considered peculiarity of ac-

complishing of a public control by the bodies of 
the State control and revision service of 
Ukraine in the sphere of supplies and sug-
gested a number of recommendations con-
cerning it’s perfection. 

Анотація 
Розглянуто особливості здійснення дер-

жавного нагляду (контролю) органами Дер-
жавної контрольно-ревізійної служби в Укра-
їні у сфері закупівель та запропоновано ряд 
рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Ключові слова 
Контроль, державні закупівлі, Державна ко-

нтрольно-ревізійна служба, порушення зако-
нодавства, адміністративна відповідальність, 
правоохоронні органи, уповноважений орган, 
корупція. 

І. Вступ 
Питання дотримання вимог чинного зако-

нодавства при проведенні державних закупі-
вель бюджетними установами та суб’єктами 
господарювання є одним з найважливіших під 
час контрольних заходів, що здійснюються 

Державною контрольно-ревізійною службою в 
Україні (далі – ДКРС). Останнім часом, зважа-
ючи на кризові явища, що переслідують систе-
му державних закупівель України, набувають 
системного характеру випадки порушень у цій 
сфері. Водночас досить часто застосування 
державних закупівель не сприяють максима-
льній економії та ефективності, забезпеченню 
добросовісної конкуренції, відкритості й прозо-
рості на всіх стадіях торгів. Більше того, воно 
навіть є підставою для поширення таких нега-
тивних соціальних явищ, як корупція та хабар-
ництво. 

Введення у 2007 р. нової форми держав-
ного фінансового контролю – перевірки 
державних закупівель, що проводиться ор-
ганами ДКРС на всіх стадіях їх здійснення, 
дало змогу в режимі реального часу вияв-
ляти порушення на певних стадіях держав-
них закупівель, зокрема, ще під час затвер-
дження річного плану закупівель, у процесі 
проведення торгів чи укладання договорів, а 
не лише постфактум, як це відбувається при 
проведенні інспектування. 


