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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Фактично першим рамковим нормативним документом щодо системного
забезпечення розвитку експортної діяльності став Національний план дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», в рамках
підготовки якого протягом 2011 року було прийнято чотири основні документи,
зокрема: розпорядження КМУ (№1206-р від 16.11.2011р.) «Про затвердження плану
заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення
зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік»,
розпорядження КМУ (№281-р від 29.04.2011р.) «Про затвердження плану заходів з
подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі», та наказ Міністерства аграрної
політики і продовольства України (№365 від 26.07.2011р.) «Про затвердження Стратегії
просування продукції агропромислового виробництва на зовнішні ринки», а також
постанова КМУ (№1130 від 12.09.2011р.) «Про затвердження Державної програми
розвитку внутрішнього виробництва».

Відповідно до своїх повноважень у сфері забезпечення експортної діяльності,
Кабінет Міністрів України створив розпорядження (№1206-р від 16.11.2011р.) «Про
затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і
розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік»
(надалі – План заходів на 2012 рік) було закріплено 18 заходів політики сприяння
експорту тактичного характеру, імплементація якого передбачалася протягом 2012
року. Разом із тим, розпорядженням КМУ (№ 492-р від 11.07.2012р.) було внесено ряд
коректив із пролонгацією тривалості реалізації відповідного плану до 2015 року.

У первинному вигляді (до коригування і розширення у часі до 2015 року
відповідним розпорядженням КМУ), План заходів на 2012 рік містив 18 заходів, серед
яких по-факту наприкінці 2012 року було виконано 2, а саме:

- визначення порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС щодо основних
напрямів роботи відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв
України з просування продукції вітчизняного виробництва на ринки країн перебування
та сприяння українським партнерам;

- визначення порядку взаємодії МЗС, Мінекономрозвитку та інших органів
виконавчої влади для інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система
інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту»
(www.ukrexport.gov.ua) .

Відносно успішним проектом Міністерства економіки став запуск інформаційного
порталу «Державна підтримка українського експорту», як проекту, що мав
реалізовувати одразу три функції, зокрема іміджеві - для України, консультативну – для
українських підприємств-експортерів (або потенційних експортерів) та контрактивну
(як місце пошуку партнерів з-за кордону для українських підприємств). На даний
момент функція порталу, як місця пошуку контрагентів за контрактами українських
експортерів, реалізується умовно, зважаючи на те, що останнє оновлення інформації
про українських експортерів, їх продукцію та характер діяльності відбулося на весні
2012 року, відтак, на даний момент, виникають питання щодо її актуальності. В базі
даних експортної інфраструктури порталу та не має актуальної інформації, оголошення
про відкриті торги (тендери) на сайті відсутні, відтак відповідні розділи порталу, хоч і
існують, проте не працюють. Саме на цьому порталі наприкінці 2010 року були
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оприлюднені «Національна стратегія розвитку експорту» та проект Закону України
«Про державну фінансову підтримку експортної діяльності»(Надалі-проект закону), які
так і не набрали чинності станом на початок 2014р. Незважаючи на те, що проект
закону був прийнятий в цілому у травні 2012 року, після внесення поправок Президента
України вже в липні того ж року на останньому етапі проходження Закон України «Про
державну фінансову підтримку експортної діяльності» із пропозиціями Президента
України був відхилений.

Так, проект Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної
діяльності», мав на меті вирішення таких проблемних питань розвитку експортної
діяльності, як: визначення основних напрямів державної фінансової підтримки
експортної діяльності,

- формування інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики
щодо підтримки національного експорту шляхом утворення державного експортно-
кредитного агентства;

- визначення порядку та умов надання державної фінансової підтримки
експортної діяльності з урахуванням відповідної світової практики;

- введення термінів та понять, які не визначені чинним законодавством і
використовуються в міжнародній практиці застосування фінансових інструментів
підтримки експорту;

- внесення певних змін до чинного законодавства.
Даний законопроект також передбачав внесення відповідних коректив у діячі

нормативно-правові акти, проте мав ряд суттєвих недоліків, пов’язаних із
декларативністю деяких положень акта стосовно заходів державної фінансової
підтримки експортної діяльності; недостатньою прозорістю умов кредитування та
схеми визначення видів експортної діяльності (перелік пріоритетних видів експортної
діяльності відсутній в законопроекті), під які б Кабінетом Міністрів України надавалися
експортні кредити. Крім того, згідно проекту закону, процедура контролю за порядком
надання експортних кредитів передбачала створення нового контролюючого органу -
Наглядової ради з питань державної підтримки експортної діяльності, голова якого
призначався прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики (Міністерства економічного розвитку і
торгівлі). Відтак, більшість функцій та процедур пов’язаних із запропонованих в
рамках законопроекту інструментів підтримки експортної діяльності пов’язані із
рішеннями уряду, що створює передумови для корупційних діянь в боротьбі
експортерів за використання інструментів державної підтримки.

Визначення послідовності застосування тих чи інших інструментів
зовнішньоекономічної політики здебільшого визначається вектором державної
зовнішньої політики. Відтак, можна стверджувати, що серед інших загальновідомих
проблем (пов’язаних із корупцією щодо експортного відшкодування ПДВ, відсутністю
ефективних кроків уряду щодо протидії антидемпінгових та спеціальних заходів,
спрямованих проти вітчизняних експортерів тощо), наявні проблеми системи
забезпечення зовнішньоторговельної політики в останні роки (2011-2013рр.) були
пов’язані із відсутністю імплементації розроблених нормативно-правових документів, а
також нерішучістю у визначенні принципового спрямування економічної інтеграції
України – в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, або входження у Митних
Союз. Наразі, у світлі останніх подій в Україні, питання проєвропейського вектору
інтеграції національної економіки не викликає сумнівів. Відтак, актуальним завданням
ефективної інтеграції економіки України постає створення умов розвитку інститутів
інформаційної, консультативної та фінансової підтримки національних
товаровиробників для здійснення експортної діяльності.
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