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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМТСВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджено розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств України та на-
дано пропозиції щодо її вдосконалення в сучасних умовах господарювання.

Исследовано развитие экспортно-импортной деятельности предприятий Украины и
предоставлены предложения относительно его совершенствования в современных
условиях хозяйствования.

Investigate the development of export-import activities of Ukraine and provided suggestions
for improvements in current economic conditions.

Для України, як індустріальної держави і потенційного експортера сіль-
ськогосподарської продукції на світовий ринок, дуже важливим є питання ви-
знання її, як рівноправного партнера.

На даний момент ситуація в експортному виробництві на території Украї-
ни не відповідає не тільки експортному потенціалу країни, але й господарсько-
технологічній структурі, галузевому розподілу і рівню кадрового корпуса
[1.с.156].

При наявності великого наукового потенціалу майже відсутній експорт
високотехнологічної продукції наукомісткого виробництва. Нераціональне і
територіальне розміщення потужностей, що забезпечують експорт, – більш 50%
експорту України дають Донецька, Луганська, Дніпропетровська й Одеська об-
ласті.

Ключовим моментом експортно-імпортної стратегії є формування розви-
тку експортної бази, що пропонує на експорт конкурентоздатні товари, послуги
і технології. Експорт повинний бути стійким джерелом росту національного
доходу, ефективним заходом реалізації конкурентних переваг національної еко-
номіки на світовому ринку[2.с.234].

Основні перешкоди для розвитку експортно-імпортних операцій, які
склалися сьогодні в Україні, – це суперечливість і неповнота чинних нормати-
вно-правових актів; надмірна зарегульованість ряду економічних процесів ор-
ганізаційних процедур; відсутність системи фінансування і кредитування; не-
визначеність податкового законодавства; нерозвинутість ринкової інфраструк-
тури; відсутність внутрішніх мотивацій для інвестицій і впровадження нових
технологій. Розв'язання цих проблем сприятиме подальшій інтеграції українсь-
ких підприємств у ЄС .

Таким чином, найважливішими факторами успіху українських компаній
на зовнішніх ринках, на наш погляд, можна визначити наступне:

- формування чітких цілей і пріоритетів міжнародної спеціалізації та зо-
внішньоекономічної політики;

- розробка сучасних міжнародних маркетингових програм, які б ефекти-
вно поєднували світові досягнення у сфері маркетингу з досвідом експортно-
імпортної діяльності України;

- визначення сильних і слабких позицій українських виробників у між-
народному середовищі;

- підготовка обґрунтованих бізнес-планів виходу та присутності україн-
ського бізнесу на міжнародних ринках;

- створення українських торгових марок, які б легко ідентифікувалися та
пізнавалися на зарубіжних ринках.

Отже, ефективна експортно-імпортна політика держави повинна спира-
тися на збільшенні експортної складової та скорочення некритичного імпорту.
Оцінка ефективності функціонування української економіки потребує якісного
визначення співвідношення основних видів продукції, що експортується, до
загального обсягу їх виробництва в Україні.
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СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УСУНЕННІ
РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В

МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ

Наведено результати досліджень факторів невизначеності у процесі прийняття рішень
щодо здійснення ринкових трансакцій. Розглянуто особливості інформаційної праці як


