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Актуальність. Розвиток ринкових відно-
син в Україні, необхідність входження країни у 
світові інтеграційні процеси, лібералізація зов-
нішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання 
підприємствам і організаціям, що виробляють 
конкурентноздатну продукцію права виходу на 
світовий ринок вимагають визначення пріори-
тетів ЗЕД в сучасних умовах. Участь підпри-
ємств в інтеграційних процесах підвищує ваго-
мість питання пошуку напрямів та шляхів акти-
візації зовнішньоекономічного напряму їх дія-
льності. Проблема зміцнення стратегічної по-
зиції нафтогазового комплексу України в еко-
номіці країни на основі врахування сучасних 

тенденцій зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств викликає сьогодні велику практи-
чну зацікавленість і актуальність. 

 
Постановка проблеми. Сучасні інтегра-

ційні процеси активізують зовнішньоекономіч-
ну діяльність вітчизняних підприємств нафто-
газового комплексу за рахунок стратегічної ва-
жливості вирішення таких питань: пошук шля-
хів диверсифікації нафтогазової сировини для 
зменшення залежності від одного джерела по-
стачання; техніко-технологічне оновлення об-
ладнання на згадуваних підприємствах за раху-
нок поширення сучасних фінансово-інвестицій-
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З метою забезпечення реалізації змін, що забезпечують процеси розвитку підприємств нафтогазового 
комплексу пропонуються узагальнення особливостей зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 
даної галузі на основі виділення тих аспектів такої діяльності, що найбільше сприяють інтеграційним про-
цесам. У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти здійснення різних видів зовнішньоекономічної 
діяльності в процесі реалізації стратегічних програм розвитку та міжнародних домовленостей у контекс-
ті розвитку нафтогазового комплексу. Досліджено особливості та пріоритети зовнішньоекономічної дія-
льності галузевих підприємств. Обґрунтовано вагомість підвищення ефективності роботи підприємств 
галузі для рівноправної участі у міжнародній кооперації, зв'язках, співпраці за рахунок зміцнення їх внутрі-
шнього та зовнішнього потенціалу. Запропоновані напрями та шляхи успішного функціонування сфери зов-
нішньоекономічної діяльності в досягненні цілей розвитку підприємств нафтогазового комплексу. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, інтеграція, міжнародна кооперація, міжнародне зако-
нодавство, ефективність підприємств, нафтогазовий комплекс. 

 
С целью обеспечения реализации изменений, которые сопровождают процессы развития предприятий 

нефтегазового комплекса, предлагаются обобщения особенностей внешнеэкономической деятельности на 
предприятиях данной отрасли на основе выделения тех аспектов такой деятельности, которые более все-
го содействуют интеграционным процессам. В статье рассмотрены теоретические и практические ас-
пекты осуществления разных видов внешнеэкономической деятельности в процессе реализации стратеги-
ческих программ развития и международных договоренностей в контексте развития нефтегазового ком-
плекса. Исследованы особенности и приоритеты внешнеэкономической деятельности отраслевых пред-
приятий. Обоснована необходимость повышения эффективности работы предприятий отрасли для рав-
ноправного участия в международной кооперации, связях, сотрудничестве за счет укрепления их внутрен-
него и внешнего потенциала. Предложены направления и пути успешного функционирования сферы внешне-
экономической деятельности в достижении целей развития предприятий нефтегазового комплекса. 
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In order to implement changes for ensuring development processes of oil and gas complex enterprises the 

generalization of the features of international economic activity at the industrial enterprises is suggested on the  
base of selecting such aspects that mostly contribute to the integration processes. The article deals with theoretical 
and practical aspects for implementation of various types of international economic activity in implementing the 
process of the strategic development programs and international agreements in terms of the oil and gas industry 
development. The features and priorities of the international economic activity of the certain branches’ enterprises 
are considered. The importance of enterprise efficiency is grounded for the equal participation in international 
cooperation, relations and cooperation by strengthening their internal and external potential. To achieve the goals 
of oil and gas enterprises’ development the directions and ways of the international economic activities successfully 
functioning are offered. 

Keywords: international economic activity, integration, international cooperation, international legislation, the 
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них інструментів, зокрема лізингу, трансферту 
технологій, спільної інвестиційної діяльності; 
використання потенціалу кооперування і спеці-
алізації у вирішення окремих виробничо-
технічних завдань галузі; заснування спільного 
бізнесу; участь у міжнародних інвестиційних 
проектах. Зазначені питання тісно пов'язані із 
ЗЕД та вимагають додаткового їх дослідження 
у контексті інтеграційних процесів на основі 
розроблення практичних рекомендацій, що до-
зволять активізувати та значно підвищити ефе-
ктивність даної сфери діяльності. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку економіки в контексті гло-
балізаційних процесів вже тривалий час знахо-
дяться в полі зору дослідників-економістів.  
Серед вітчизняних учених необхідно виділити 
публікації: Є.І. Крижанівського, П.Ф. Гожика 
[2], В. Дем'янюка [5], В.М. Геєця [1], І.М. Карпа 
[8], Л.М. Уніговського, В.В. Частухіна,  
О.В. Лактіонова, Н.В. Куцана [11]. 

Необхідність інтеграції України до світо-
вого економічного простору не викликає запе-
речень серед вітчизняних науковців, фахівців 
галузі, керівництва уряду. Проте реалізація да-
ного завдання є нелегкою справою й потребує 
подальшого наукового дослідження. Прагнення 
стати повноправним учасником міжнародних 
економічних відносин вимагає розроблення 
тактики і стратегії входження у світові госпо-
дарські структури. Водночас, вітчизняна еко-
номіка стикнулася з кризою, яка довела, що 
стара зовнішньоекономічна модель, яка на по-
передньому етапі розвитку головним чином 
базувалась на товарообмінних процесах, в умо-
вах прискореної глобалізації виявилася неефек-
тивною. Економіка України перебуває під 
впливом складних світових процесів. Тому чи-
мало аспектів наукової проблеми удосконален-
ня зовнішньоекономічної діяльності вітчизня-
них підприємств у контексті інтеграційних 
процесів на сучасному етапі залишаються не-
достатньо вивченими. 

 
Мета статті. Метою написання статті є ви-

значення особливостей зовнішньоекономічної 
діяльності на підприємствах нафтогазового 
комплексу, виділення тих аспектів такої діяль-
ності, що найбільше сприяють інтеграційним 
процесам та обґрунтування вагомості підви-
щення ефективності роботи підприємств галузі 
для їх рівноправної участі у міжнародній коо-
перації, зв'язках, співпраці.  

 
Виклад основного матеріалу. Сучасні те-

нденції світового розвитку визначають важли-
вість зовнішньоекономічних операцій у діяль-
ності промислових підприємств. Світова фінан-
сово-економічна криза спричинила безпрецеде-
нтне за останні 60 років скорочення міжнарод-
ної торгівлі. Незважаючи на кризові явища, 
економічна політика у зовнішньоекономічній 
діяльності промислових підприємств вимагає 
зміни тенденцій розвитку міжнародної діяльно-
сті на основі врахування залежності національ-

них економік від кон’юнктури на світових то-
варних ринках і не тільки за рахунок удоскона-
лення товарної структури експорту й імпорту, 
але і шляхом використання інших видів зовні-
шньоекономічної діяльності, які пов'язані з ін-
новаційним проривом вітчизняної економіки.  

Безперечно, в сучасних умовах діяльність 
вітчизняних промислових підприємств перебу-
ває під впливом тенденцій світового розвитку. 
З метою адаптування до чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовищ функціонування під-
приємств доцільним є розроблення та викорис-
тання механізмів інтеграції, що базуються на 
побудові завершених технологічних ланцюгів, 
забезпеченні координації виробництва і збуту, 
зниженні затрат на одиницю продукції, зрос-
танні продуктивності праці тощо. Взагалі, під 
інтеграцією розуміють послідовне зближення 
та об'єднання економічних суб'єктів у процесі 
їх взаємодії, взаємозв'язку, взаємопроникненні, 
взаємозабезпеченні [3, с. 668]. Інтеграційні 
процеси підвищують життєстійкість підпри-
ємств та їхню фінансову стабільність, зміцню-
ють маркетинговий потенціал, посилюють кон-
курентоспроможність.  

Однак сучасний стан економіки України, 
що оцінюється міжнародними експертами, ха-
рактеризує недостатньо зрілу економічну сис-
тему, котра могла б на рівних правах конкуру-
вати у глобальному просторі. Вплив міжнарод-
них інтеграційних процесів на розвиток вітчиз-
няних промислових підприємств розглядають 
через посилення тенденцій злиття і поглинання 
з утворенням транснаціональних компаній, 
стратегічних альянсів і партнерств між ними. 
Поглиблення співробітництва великого, серед-
нього та малого бізнесу супроводжується вико-
ристанням аутсорсингу та франчайзингу. Ці 
процеси стимулюють “проникнення” розвину-
тих країн в країни зі слабкішими економіками. 
ТНК є “власниками” так званих технологічних 
ланцюгів світової активності, у які вплітаються 
цілі країни та регіони світу. Тому політика ТНК 
щодо розвитку таких “ланцюгів” безпосередньо 
визначає політику урядів слабких і технологіч-
но відсталих країн, включених у них.  

На сьогодні України найбільше відчуває на 
собі вплив міжнародних економічних відносин, 
які складись у рамках функціонування таких 
міжнародних організацій, як Митний Союз 
(МС) та Європейський Союз (ЄС). На сьогодні 
стоїть завдання вибору пріоритетів відносин, і 
важливим критерієм такого вибору є досягнен-
ня вищої ефективності наявного рівня регіона-
льної інтеграції за рахунок розміру охоплення 
ринку та можливостей доступу до нього, осво-
єння нових технологій та  інвестицій, що су-
проводжують технологічне переоснащення ді-
ючих виробничих активів у народногосподар-
ському комплексі країни.  

Національний інститут стратегічних дослі-
джень на основі вивчення ситуацій, що супро-
воджували інтеграційні процеси України на 
пострадянському просторі узагальнює, що по-
рівняно більші вигоди від регіональних угод 
виникають при інтеграції з економіками країн, 
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які технологічно є більш розвинутими. Інтегра-
ційне об’єднання МС не створює (додаткового) 
доступу до сучасних чинників виробництва 
(технологій виробництва та менеджменту тощо, 
а також до додаткових капіталів, що зазвичай 
супроводжують технології). Таким чином, як 
зазначено у аналітичній записці відповідних 
досліджень, в умовах інтеграції України до МС 
Україна не може розраховувати на значні ефек-
ти від інституалізації цих стосунків. Проте зна-
чним негативним наслідком вибору на користь 
МС стане скасування (закриття) євроінтегра-
ційного напряму розвитку України [20, с. 40]. 

Зовнішньоекономічну діяльність, визначе-
ну як таку діяльність вітчизняних та іноземних 
суб'єктів господарської діяльності, що побудо-
вана на взаємовідносинах між ними і має місце 
як на території України, так і за її межами, не-
обхідно розглядати як інструмент інтеграцій-
них процесів. З допомогою відповідних спосо-
бів, методів та форм зовнішньоекономічної дія-
льності підприємство отримує можливість вхо-
дження в міжнародний економічний простір, 
налагодження відносин для підтримання еко-
номічної співпраці, відповідним чином органі-
зовує виробничо-комерційну діяльність, логіс-
тику згідно існуючої пропозиції, попиту та ви-
мог на глобальних ринках. На основі врахуван-
ня старих та нових тенденцій ЗЕД підприємств, 
зокрема у нафтогазовій галузі, послідовний 
розгляд окремих напрямів реалізації видів дія-
льності у даній сфері дозволить сформувати 
висновки щодо особливостей сучасного управ-
ління ЗЕД на галузевих підприємствах та виді-

лити основні напрями поліпшення даного виду 
діяльності відповідно до вимог сьогодення. А 
ці вимоги базуються на тому, що нафтогазовий 
комплекс є однією з найважливіших складових 
економіки України, що у визначальній мірі за-
безпечує як функціонування усіх інших галу-
зей, так і ступінь добробуту населення. Саме 
від стану справ у нафтогазовому комплексі зна-
чною мірою залежить розвиток промисловості, 
сільського господарства, сфери послуг, кому-
нального господарства України, а, у кінцевому 
рахунку, – рівень розвитку суспільства та 
якість життя населення. 

На сьогодні процеси інтеграції не тільки 
окремих галузевих підприємств, але і націона-
льних економік визначили базові вимоги до 
здійснення ЗЕД. Зокрема основним Законом, 
який визначає основні правові, економічні та 
організаційні засади діяльності нафтогазової 
галузі України та регулює відносини, пов’язані 
з особливостями користування нафтогазонос-
ними надрами, видобуванням, транспортуван-
ням, зберіганням та використанням нафти і га-
зу, визначено, що суб'єкти ринку природного 
газу беруть участь у міжнародному, науково-
технічному,  зовнішньоекономічному та інших 
формах міжнародного співробітництва відпові-
дно до законодавства та міжнародних договорів 
України [6]. На сьогодні підприємства нафтога-
зового комплексу здійснюють широкий спектр 
видів діяльності у сфері ЗЕД, які визначені За-
коном України "Про зовнішньоекономічну дія-
льність" [7]. Для кращої наочності їх класифі-
кація зображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Види зовнішньоекономічної діяльності,  

які здійснюють підприємства нафтогазового комплексу 
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На сьогодні важливим напрямом інтегра-
ційних процесів є міжнародне інвестиційне 
співробітництво, що розширює можливості до-
ступу до інвестиційних ресурсів. Ситуація, яка 
на сьогодні склалась у галузі, є несприятливою, 
оскільки в умовах бюджетного дефіциту інвес-
тувати у розвиток державних і стратегічно важ-
ливих підприємств складно, а в умовах низької 
ефективності роботи підприємств внутрішніх 
інвестиційних ресурсів недостатньо. Разом з 
тим, у Оновленій Енергетичній стратегії зазна-
чається, що розвиток підприємств галузей може 
бути забезпечений шляхом самостійного інвес-
тування комерційними компаніями (приватни-
ми або державними) у рамках природних про-
цесів функціонування бізнесу за рахунок влас-
них коштів або позикового фінансування. Для 
успішного й повного залучення цього важеля 
державі необхідно забезпечити компаніям 
сприятливе середовище для функціонування 
бізнесу й наявність довгострокових стабільних 
і прозорих правил роботи на ринку, які забез-
печать повернення на інвестиції при мінімаль-
ному ринковому рівні цін. Кошти комерційних 
компаній повинні бути основним механізмом 
фінансування інвестицій у розвиток ПЕК [14]. 

В таких умовах важливим джерелом інвес-
тування у розвиток галузі є іноземні інвестиції. 
Їх залучення пов'язано із вибором перспектив-
них об’єктів інвестування таким чином, щоб 
реалізовані інвестиційні проекти не тільки за-
безпечили трансформаційні процеси у галузі та 
економіці загалом, але і сприяли входженню 
України у світовий економічний простір. У да-
ному контексті необхідно звернути увагу на 
роботу, яка проводиться у даному напрямі. Мо-
ва йде про реалізацію інвестиційного проекту 
„LNG Україна”, який передбачає будівництво 
терміналу для регазифікації СПГ (Скраплений 
природний газ) в районі міста Південного на 
чорноморському узбережжі України, поруч з 
нафтовим терміналом ВАТ "Укртранснафта" та 
морським торговельним портом "Південний". 
Інвестиції, обсяг яких у реалізацію проекту 
склав 856 млн. євро, загалом повинні забезпе-
чити зміцнення економічної безпеки країни, 
розширення потенціалу галузі, інноваційний 
поступ у галузі відповідно до світових тенден-
цій розвитку. Реалізація проекту постачання 
скрапленого природного газу в Україну дасть 
змогу: забезпечити потреби країни в обсягах 
газу альтернативного походження; підвищити 
надійність і стабільність постачання природно-
го газу; відкрити доступ вітчизняним спожива-
чам до альтернативних ресурсів [11]. Основні 

результати реалізації даного проекту відобра-
жено у табл. 1. 

У процесі здійснення такого виду зовніш-
ньоекономічної діяльності як міжнародне нау-
ково-технічне співробітництво, на вітчизняно-
му просторі домінуюча позиція належить ком-
панії «Нафтогаз України», якою видобувається 
понад 90% нафти й газу в Україні. Процеси лі-
бералізації на енергетичному ринку України 
створили передумови для розширення даного 
виду ЗЕД. До вагомих здобутків у його розвит-
ку слід віднести підписаний Меморандум про 
співробітництво у сфері розвідки запасів нетра-
диційних вуглеводнів в Україні між компанія-
ми "Нафтогаз України" та "ExxonMobil" 
(США), а також підписану Угоду про співробі-
тництво у сфері геологічних досліджень надр 
України на суходолі та у глибоководній частині 
Чорного моря між компаніями "Нафтогаз Укра-
їни" та ENI S.р.A. (Італія) [12]. 

Міжнародне виробниче кооперування на 
сьогодні є найбільш розповсюдженим видом 
міжнародно-технічних зв’язків національних 
виробництв, які взаємодіють у системі міжна-
родного поділу праці та базуються на предмет-
ній спеціалізації. Міжнародне виробниче коо-
перування включає країни у міжнародний поділ 
праці у рамках вертикальної моделі міжнарод-
ного поділу праці, що означає збереження ав-
тономності виробничого процесу у національ-
них кордонах. Найпоширенішими видами МВК 
є: 

– підрядне кооперування – доручення за-
мовником виконавцю виконання певної роботи 
відповідно до обумовлених вимог. За необхід-
ності замовник інформації щодо особливостей 
технічного процесу надає технології, креслен-
ня, специфікацію; 

– договірна спеціалізація – передбачає 
розмежування виконання окремих частин і ета-
пів виробничих програм; 

– спільне виробництво – передбачає орга-
нізацію діяльності для реалізації технічних 
проектів щодо виконання складних функцій.  

У сфері міжнародного виробничого коопе-
рування вітчизняний нафтогазовий комплекс 
активно співпрацює з іноземними партнерами в 
питаннях розвідки сланцевих вуглеводнів, га-
зощільних порід та морського шельфу. Зокре-
ма, у вересні 2011 року, компанією Shell було 
укладено оновлену угоду із дочірнім підприєм-
ством НАК "Нафтогаз України" "Укргазвидо-
бування" щодо роботи спільного підприємства 
з розвідки та видобування газу щільних порід в 
Дніпровсько-Донецькому басейні. В червні 
2012 року компанії Shell та Chevron виграли 

Таблиця 1 – Баланс газу 2007-2030 роки (млрд. м3) 

Джерело 2007 2010 2020 2030 
Власне виробництво 21 20,1 26 28 
Імпорт трубопроводами 49 37,9 17 11 
LNG - - 10 10 
Примітка: складено на основі джерела: [5] 
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тендери на укладення угод про розподіл проду-
кції стосовно Юзівського родовища газу щіль-
них порід (Донецька та Харківська області) та 
Олеського родовища сланцевого газу (Львівсь-
ка та Івано-Франківська області). В серпні 2012 
року консорціум на чолі із ExxonMobil виграв 
тендер на підписання угод про розподіл проду-
кції стосовно Скіфської ділянки чорноморсько-
го шельфу [18]. 

У сфері реалізації такого виду ЗЕД, як зов-
нішня торгівля, необхідно звернути увагу на 
зовнішньоекономічні операції з постачання га-
зу та нафтопродуктів в Україну. Відомо, що 
власний видобуток нафти і газу не може повні-
стю забезпечити потреби національної еконо-
міки. За рахунок власного видобування Україна 
задовольняє потребу в природному газі на 34%, 
в нафті – на 10-15% [12]. Держава імпортує 
природний газ із Російської Федерації; нафту та 
нафтопродукти з Російської Федерації, Казах-
стану, Білорусі, Азербайджану, Прибалтики та 
інших країн. Через українську газотранспортну 
систему транспортується понад 70% усіх екс-
портних поставок російського газу в країни Єв-
ропи, що складає близько 20% від загального 
обсягу споживання природного газу в Європі. 
Така ситуація створює суттєві перешкоди на 
шляху до рівноправних економічних стосунків 
між Україною та Росією, оскільки російський 
газовий монополіст "Газпром" диктує вимоги, 
які становлять загрозу для національної безпе-
ки України, а процеси домовленості між краї-
нами з питань ціноутворення на закупівлю ро-
сійського газу мають політичний відтінок. Ви-
браний Україною вектор інтеграції у Європей-
ський економічний простір створює певні пер-
спективи щодо активізації даного виду ЗЕД, 
однак у дещо новому для Украйни форматі. Пі-
сля приєднання України 1 лютого 2011 року до 
Договору про Енергетичне Співтовариство 
приймаються рішення стосовно здійснення не-
обхідних заходів з імплементації та ефективно-
го впровадження у життя зобов’язань України в 
Енергетичному Співтоваристві. Поступова гар-
монізація вітчизняного законодавства з євро-
пейським у сфері енергетики створює умови 
для появи конкуренції в галузі. Результатом 
роботи у даному напрямі став початок реверс-
них поставок газу з ресурсів європейського 
трейдера – німецької компанії RWE територією 
Польщі [19].  

Діяльність галузі у сфері валютно-
фінансових та кредитних операцій значно роз-
ширює її зовнішньоекономічний потенціал. 
Доцільно згадати про підписання у грудні 2012 
року Deutsche Bank із "Укртрансгазом" угоди 
про надання позики загальним обсягом в 53,5 
млн. євро для модернізації компресорних стан-
цій транзитного трубопроводу "Союз". У межах 
підготовки першої угоди про надання позики 
між ЄІБ, ЄБРР та НАК "Нафтогаз України" для 
реалізації термінового проекту транзиту газу 
"Реконструкція лінійних споруд газопроводу 
Уренгой–Помари–Ужгород (1-ша черга)", 22-25 
жовтня 2012 року відбулась оціночна місія екс-
пертів ЄІБ. У січні 2013 року, ЄБРР було наді-

слано проект пропозицій стосовно умов виді-
лення позики для реалізації першочергового 
інвестиційного проекту (газопровід Уренгой–
Помари–Ужгород), в якому окреслено деякі 
індикативні основні умови щодо реформ, які 
мають бути проведені до того, як може бути 
затверджена угода про надання позики [18]. 

Важлива роль у забезпеченні ЗЕД нале-
жить її нормативно-правовому базису. З огляду 
на стан правового регулювання нафтогазової 
галузі існує об'єктивна необхідність його по-
кращення шляхом внесення змін до чинного 
законодавства та прийняття нових нормативно-
правових актів. Напрями та шляхи такого по-
кращення обумовлені цілим рядом чинників, 
одними з найважливіших яких є міжнародні 
зобов'язання України, передбачені у відповід-
них міжнародних угодах, на основні з яких 
пропонується звернути увагу у хронологічному 
порядку.  Основними угодами, які підготували 
підґрунтя для  покращення або запровадження 
відповідного правового регулювання в енерге-
тиці в цілому та в нафтогазовій галузі, зокрема, 
є: 

"Угода про партнерство та співробітництво 
між Україною і Європейськими Співтоварист-
вами та їх державами – членами”, ратифікована 
Законом України від 10 листопада 1994 року; 

"Договір до Енергетичної Хартії”, ратифі-
кований Законом України від 6 лютого 1998 
року. Договір визначає загальні зобов'язання 
договірних сторін (серед яких і Україна) щодо 
вжиття відповідних заходів, зокрема у вигляді 
прийняття відповідних законів, спрямованих на 
сприяння довгостроковому співробітництву в 
галузі енергетики; 

Меморандум про взаєморозуміння між 
Україною та ЄС щодо співробітництва у сфері 
енергетики, укладений 1 грудня 2005 року, у 
якому визначена Стратегія співпраці між Укра-
їною та ЄС у сфері енергетики [17]; 

Протокол про приєднання України до До-
говору про заснування Енергетичного Співто-
вариства. Згідно зі ст. 4 даного Протоколу після 
прийняття Радою Міністрів Енергетичного 
Співтовариства Рішення про приєднання Укра-
їни до Договору про заснування Енергетичного  
Співтовариства Україна ініціює проведення від-
повідних внутрішньодержавних процедур, які є 
необхідними  для набрання чинності її приєд-
нанням до Енергетичного Співтовариства [16].  

Безпосередній вплив на нафтогазове зако-
нодавство в межах правового регулювання еко-
номіки держави в цілому має вступ України до 
міжнародних організацій, зокрема Світової ор-
ганізації торгівлі (СОТ). Певний вплив на наці-
ональне нафтогазове законодавство може мати 
також розвиток міжнародного права, спрямова-
ний на захист навколишнього природного сере-
довища. Яскравим прикладом цього є Кіотсь-
кий протокол про обмеження шкідливих вики-
дів в атмосферу та інші подібні угоди. Серед 
інших чинників, які мають або матимуть вплив 
на розвиток нафтогазового законодавства, слід 
відзначити ті процеси, що відбуваються в між-
народному праві та світовій економіці. 
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Необхідно зазначити, що, не зважаючи на 
суттєвий вплив зовнішнього середовища на фо-
рмування зовнішньоекономічного потенціалу 
країни, в умовах інтеграційних процесів, важ-
лива роль у його зміцненні належить самим 
підприємствам. Підприємство виступає основ-
ним суб’єктом зовнішньоекономічних відно-
син, і саме сильні сторони його діяльності до-
зволяють протидіяти існуючим загрозам або 
підсилюють позитивний результат прояву по-
тенційних можливостей. І навпаки, слабкі сто-
рони, що характеризують діяльність окремого 
підприємства чи галузі загалом, можуть поси-
лювати негативні наслідки загроз чи перешко-
джати максимальному використанню наявних 
можливостей. Таким чином, від самого підпри-
ємства залежить потенціал реалізації видів 
ЗЕД. З метою його оцінювання проаналізовано 
ефективність окремих підприємств нафтопере-
робної та газової галузей [15]. Динаміка інтег-
рального показника ефективності досліджува-
них підприємств представлена на рис. 2-3. 

Ситуація у діяльності нафтопереробних 
підприємств (рис. 2) характеризується стохас-
тичною динамікою інтегрального показника їх 
ефективності підприємств. Така тенденція ви-
значена, головним чином, зовнішніми ситуа-
ційними чинниками: ситуацією на ринку наф-
топродуктів, ціновою політикою, попитом, по-
ведінкою споживачів, рівнем власного видобу-
вання та зовнішнього постачання нафти і наф-
топродуктів. Відтак, ситуація, яка складається у 
діяльності окремого підприємства, є важкопро-
гнозованою і значною мірою залежить від зов-
нішнього середовища. Отримані результати 
дають змогу зробити висновок про те, що під-
вищення ефективності та подальші перспекти-
ви розвитку нафтопереробних підприємств по-
в'язані зі змінами, які не лише стосуються дія-
льності окремих підприємств, а й залежать від 
рішень, які прийматимуться у контексті стабі-
лізації діяльності вітчизняних НПЗ, реалізації 
Оновленої енергетичної стратегії. Аналізуючи 
вищевказану ситуацію, необхідно зазначити, 
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Рисунок 2 − Динаміка інтегрального показника ефективності діяльності підприємств  
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що більше половини потреб у паливно-
енергетичних ресурсах Україна задовольняє за 
рахунок імпорту, що відповідає середньоєвро-
пейським показникам. Разом з тим, за запасами 
вуглеводневих паливно-енергетичних ресурсів 
Україна належить до відносно забезпечених 
ресурсами країн світу: в Україні розвідано по-
над 314 родовищ нафти й газу, серед яких 57 
класифікуються як середні, великі, крупні та 
унікальні за своїми запасами [4]. А це свідчить 
про те, що Україна не використовує у повній 
мірі свій ресурсний потенціал. І серед причин 
такої ситуації є не лише макроекономічне регу-
лювання, але й незадовільний стан самих вітчи-
зняних підприємств. 

Не менш важливим на сьогодні залишаєть-
ся питання розвитку газового сектору економі-
ки України. Динаміка інтегрального показника 
ефективності окремих підприємств газової 
промисловості на рис. 3 характеризує стійку 
тенденцію до зменшення інтегрального показ-
ника ефективності для досліджуваних підпри-
ємств, однак рівень ефективності є невисоким. 
Це визначає ситуацію як таку, що значною мі-
рою визначена політикою державного регулю-
вання галузі, характером попиту та можливос-
тями його задоволення, організаційно-
правовою формою власності галузевих підпри-
ємств, тарифною політикою у галузі.  

Таким чином, проведений аналіз ефектив-
ності галузевих підприємств характеризує зна-
чні обмеження для формування зовнішньоеко-
номічного потенціалу галузі. За існуючої ситу-
ації на розглянутих підприємствах низький по-
тенціал їх ефективності перешкоджає можли-
востям інтегрування існуючих потужностей у 
сфері видобування, постачання, переробки та 
розподілення газу на засадах кооперування, 
співпраці і партнерства у Європейський еконо-
мічний простір. Потрібно зауважити, що ефек-
тивне здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств неможливе без державної 
підтримки. Державна політика міжнародного 
співробітництва в нафтогазовому комплексі 
повинна здійснюватися у наступних напрямах: 
створення сприятливих умов для інтеграції 
економіки України у світову економіку на рів-
ноправній і взаємовигідній основі та ліквідації 
дискримінаційних обмежень на торгівлю з 
Україною в цілому; забезпечення доступу до 
ринків інвестицій в енергетичні і транспортні 
галузі західних країн та недискримінаційного 
доступу до енергетичних ресурсів Сходу, спра-
ведливих умов транзиту нафти та газу; забезпе-
чення державної політичної підтримки програм 
диверсифікації постачання енергетичних ре-
сурсів та розвитку експорту енергетичного об-
ладнання і послуг; входження в існуючі міжна-
родні системи енергетичної безпеки; активіза-
ція співробітництва зі світовим товариством у 
напрямі участі в міжнародних програмах і про-
ектах з питань забезпечення енергетичної та 
екологічної безпеки енергозбереження, впрова-
дження ринкових відносин в енергетиці. 

 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, з усього вищесказа-
ного можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах необхідно звертати увагу та розвивати 
наступні напрями та шляхи розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств нафто-
газового комплексу у контексті євроінтеграцій-
них процесів: 

1) зміцнення внутрішнього потенціалу під-
приємств за рахунок оновлення виробничих 
фондів; впровадження новітніх технологій ви-
робництва; підвищення науково-технічного по-
тенціалу; підвищення рівня конкурентоспро-
можності виробленої продукції;  підвищення 
рівня кваліфікації персоналу; застосування су-
часних форм управління й організації виробни-
цтва; 

2) посилення зовнішньоекономічного по-
тенціалу галузевих підприємств шляхом роз-
ширення можливостей кооперування та спів-
праці з іноземними компаніями; доведення рів-
ня якості продукції та послуг, що виробляються 
та надаються підприємствами галузі до світо-
вих стандартів; підвищення наукомісткої про-
дукції в загальному виробництві та експорті; 
широкого застосування маркетингу, логістики 
та менеджменту у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності; залучення іноземних інвестицій у 
виробництво; участі вітчизняних підприємств у 
міжнародних проектах; державної підтримки та 
стимулювання зовнішньоекономічної діяльнос-
ті підприємств; створення передумов для роз-
витку конкуренції у галузі. 

Необхідно зазначити, що досягти економі-
чного зростання неможливо без впровадження 
системи заходів щодо підвищення ефективності 
економіки шляхом переходу від "…екстернсив-
ного типу розвитку до якісно нового, ефектив-
ного інноваційного типу розвитку, який базу-
ється на прискорені науково-технічного онов-
лення виробництва, його інтенсифікації, зни-
ження витрат виробництва і підвищення його 
рентабельності та прибутковості, …що відкри-
ває широкі можливості для докорінної зміни 
ситуації в економіці, успішного розв'язання ве-
ликих і складних проблем соціально-економіч-
ного розвитку" [21, с. 19]. Найважливішим кро-
ком для розвитку економіки України є вхо-
дження до групи країн, де домінує інновацій-
ний шлях розвитку. Вихідними умовами фор-
мування ефективної економічної системи, здат-
ної до прискореного розвитку, є прискорення 
темпів інноваційної діяльності та підвищення її 
ефективності шляхом створення ефективної 
інноваційної системи, що гармонізує усі етапи 
інноваційного циклу – від генерації знань до їх 
впровадження у виробництво з активізацією 
структурної перебудови економіки. Існуючі 
механізми регулювання макроекономічної си-
туації у промисловому секторі не дозволяють 
повною мірою вирішувати проблеми, що є ре-
зультатом їх негативного впливу. Основний 
акцент на подоланні існуючих протиріч покла-
дається на самі підприємства, що в таких умо-
вах самостійно намагаються протидіяти зовні-
шнім впливам і знаходити вихід із них. 
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