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Статтю присвячено оцінюванню ролі зовнішньої торгівлі та розробленню напрямів розвитку експорт-
ної діяльності України в умовах транснаціоналізації та глобалізації світових процесів, формування еконо-
міки знань та реалізації євроінтеграційного курсу. Здійснено аналіз загальних тенденцій та пріоритетів 
розвитку зовнішньої торгівлі України, зокрема товарної, технологічної та географічної структури. Оці-
нено динаміку частки  високотехнологічного експорту України. Побудовано економетричну модель залеж-
ності ВВП України від показників експорту та імпорту товарів і послуг. Розглянуто державні програмні 
документи, що регламентують розвиток експорту країни, зокрема Експортну стратегію України. Запро-
поновано напрями розвитку інституційної підтримки вітчизняних експортерів у зміцненні їхніх позицій на 
традиційних ринках та у виході на нові ринки збуту. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, європейська інтеграція, інституційна підтримка.

Статья посвящена оценке роли внешней торговли и разработке направлений развития экспортной 
деятельности Украины в условиях транснационализации и глобализации мировых процессов, формиро-
вания экономики знаний и реализации евроинтеграционного курса. Осуществлен анализ общих тенден-
ций и приоритетов развития внешней торговли Украины, в частности товарной, технологической и 
географической структуры. Проведена оценка динамики доли высокотехнологичного экспорта Украины. 
Построена эконометрическая модель зависимости ВВП Украины от показателей экспорта и импорта 
товаров и услуг. Рассмотрены государственные программные документы, регламентирующие разви-
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тие экспорта страны, в частности Экспортная стратегия Украины. Предложены направления развития 
институциональной поддержки отечественных экспортеров в укреплении их позиций на традиционных 
рынках и в выходе на новые рынки сбыта. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, европейская интеграция, институциональная 
поддержка.

The article is devoted to assessing the role of foreign trade and ways of Ukrainian export activities development 
under conditions of the transnationalization and globalization of world processes, the formation of the knowledge 
economy and of European integration. The analysis of general tendencies and priorities of Ukrainian foreign trade 
development, in particular commodities, technological and geographical structure is carried out. The dynamics of the 
Ukrainian share in  high-tech exports in the gross domestic product is estimated and its trend model is constructed. 
Negative trends in the development of the main export-oriented industries, chemical and mechanical engineering 
are revealed. The econometric model of GDP dependence of Ukraine on indicators of export and import of goods 
and services is constructed. The role of innovations in the international trade development  is considered. The as-
sessment of technological structure conformity of production and export of the country is carried out. The influence of 
the Association Agreement between the European Union and the Ukraine for perspectives of development of foreign 
trade and domestic export in particular is considered. The role of the state strategic program documents regulating 
development of export of the country, in particular, Export strategy of Ukraine is proved. The most significant sectors 
of the economy for the exports development from the standpoint of innovative approaches are identified. Attention is 
paid to the activities of such institutions as the Council of exporters and investors under the Ministry of foreign Affairs, 
the State institution “Office for export promotion of Ukraine”, the Council for the development of innovations, busi-
ness associations and regional chambers of Commerce. The sources of obtaining information by business entities 
in the implementation of their foreign economic activities are considered. The list of obstacles in the implementation 
of foreign economic activity by business entities in the implementation of both export and import operations is given. 
Directions of the institutional support development of domestic exporters in strengthening their positions in traditional 
markets and in entering new markets are offered.

Key words: foreign trade, exports, imports, European integration, institutional support.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток та структурні 
зрушення у міжнародній торгівлі в умовах 
транснаціоналізації та глобалізації економіч-
них процесів, змін у чинниках досягнення кон-
курентоспроможності товарів на світових рин-
ках та інтенсифікація регіональної інтеграції 
визначають підходи до формування та реалі-
зації стратегій зовнішньоекономічної діяльності 
будь-якої країни світу. За таких динамічних 
обставин вітчизняна економіка зазнає ризиків 
погіршення  конкурентних позицій на традицій-
них експортних ринках і дестабілізації стано-
вища окремих товарних груп на внутрішньому 
ринку. В умовах реалізації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, скасування митних тари-
фів під час створення зони вільної торгівлі з ЄС, 
утрати окремих ринків збуту, необхідності відпо-
відати  високим технічним стандартам продук-
ції Україні важливо розробити комплекс заходів 
підтримки вітчизняних виробників у напрямі 
успішної реалізації експортного потенціалу, 
диверсифікації експортних поставок, створення 
відповідного інституційного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Вивчення 
питань, пов’язаних із розвитком зовнішньої тор-
гівлі України, є предметом наукового пошуку 
таких учених, як: Г. Дугінець, Д. Лук’яненко, 
А. Мазаракі, Т. Мельник, Л. Руденко-Сударєва, 
А. Філіпенко, В. Чужиков та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Особливої актуальності набу-
вають аспекти вироблення новітніх обґрунтова-
них підходів до здійснення зовнішньої торгівлі, 
передусім експортної діяльності,  не лише в 
умовах виникнення нових викликів у контексті 
поглиблення економічної інтеграції України, а 
й у результаті бурхливого розвитку економіки 
знань, яка визначає пріоритети та напрями 
досягнення високої результативності зовніш-
ньої торгівлі за рахунок виробництва і продажу 
на світових ринках товарів із високою доданою 
вартістю, впровадження інновацій та техноло-
гічного оновлення виробництва.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в оцінюванні 
ролі зовнішньої торгівлі для економічного роз-
витку України та обґрунтуванні пріоритетів екс-
портної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Економіка України характеризу-
ється багатоукладністю, що знижує її ефектив-
ність у реалізації експортних стратегій, залу-
ченість країни до глобального ринку має більш 
ресурсний характер, оскільки головним склад-
ником експорту залишається продукція сіль-
ськогосподарського виробництва. Відповідно, 
структура експорту значною мірою відображає 
існуючу технологічну структуру виробництва. 
Основні експортоорієнтовані галузі стикаються 
з низкою викликів, що мають як ендогенне, так 
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і екзогенне походження. Загалом структура 
експорту має тенденцію до погіршення через 
зниження частки продукції гірничо-металургій-
ного комплексу, хімічної промисловості, падіння 
частки високотехнологічної продукції у ВВП 
країни, зростання в експорті частки  продукції з 
низькою доданою вартістю. 

Загальна тенденція розвитку зовнішньої тор-
гівлі України показує, що сьогодні її обсяги почи-
нають відновлюватися (рис. 1), хоча сальдо 
продовжує залишатися негативним.   

На думку П. Кругмана, інновації пов’язуються 
з міжнародною торгівлею тому, що вільна тор-
гівля створює більше можливостей для навчання 
персоналу та впровадження інновацій, ство-
рюючи для підприємців стимули пошуку нових 
шляхів розширення експорту або успішного кон-
курування з імпортованою товарною продукцією 
[1, с. 248]. Тому на світовому ринку більш кон-
курентоспроможною є продукція, створена на 
основі постійного впровадження у виробничий 
процес новітніх інноваційних рішень. Можемо 
побачити, що у структурі вітчизняного експорту 
протягом 2001–2017 рр. частка недорогоцін-
них металів та виробів із них упала з 41,3% до 
23,4%; транспортних засобів – із 3,4% до 1,4%; 
приладів оптичних і машин, обладнання та 
механізмів – показники практично не змінилися. 
Проте частка продукції рослинного походження 
зросла з 4,26% до 21,3%; жирів та олії тварин-
ного або рослинного походження – з 1,39% до 
10,6%. Скоріше проблема розкривається не 
лише у самому експорті сировинної продукції, а 
більш гостро вона постає у зв’язку з незначним 
експортом промислових товарів (рис. 2).

Країна залишається не повністю адапто-
ваною до процесів світового технологічного 
обміну. Відповідно, обсяги експорту високих 

технологій українськими виробниками є зна-
чно нижчими від тих, які характерні для про-
мислово розвинутих країн. Можна також кон-
статувати спадну тенденцію даного показника 
в період 2012–2018 рр., яку яскраво ілюстру-
ють побудована трендова модель (рис. 3.1) 
та динаміка частки високотехнологічного екс-
порту України (рис. 3.2).

Виявлені негативні тенденції, серед іншого, 
зумовлені проблемами в розвитку таких екс-
портоорієнтованих галузей, як хімічна та 
машинобудування. Стан розвитку хімічної 
галузі пов’язаний зі зростанням цін на клю-
чову сировину для галузі, зниженням попиту 
на продукцію на світових ринках, утратою 
окремих ринків збуту, високою енергомісткістю 
виробництва та значним рівнем імпортної 
залежності галузі. Основні проблеми маши-
нобудування окреслені втратою російського 
ринку в результаті торговельної війни та санк-
цій із боку РФ, війною на Донбасі, порушенням 
енергетичної та транспортної інфраструктури 
тощо [2, с. 32–39]. 

Застосування Угоди про асоціацію в частині 
дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі передбачає застосування автономних 
торговельних преференцій ЄС, які відкривають 
ринок для українських товарів. 

Згідно з офіційними статистичними даними, 
у географічній структурі вітчизняного експорту 
країни ЄС займають 42,5%, РФ – 7,7%, Китай – 
4,6%, США – 2,3% (для порівняння: у 2013 р. 
26,5%, 23,8%, 4,3%, 1,4% відповідно); в імпорті: 
ЄС – 40,5%, РФ – 14,1%, Китай – 13,3%, США – 
5,1% (у 2013 р.  35,1%, 30,2%, 10,3%, 1,4% від-
повідно). Таким чином,  у зовнішній торгівлі 
України поступово відбувається як галузева, 
так і  географічна диференціація (рис. 4). Проте 

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами (експорт, імпорт) 
у 1996–2018 рр.

Джерело: складено за основі даних Державної служби статистики 
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щодо товарної структури, то вона не має пози-
тивного тренду.

Протягом періоду, коли зовнішньоекономічна 
політика України була багатовекторною, а пред-
ставники бізнесу надавали переваги традицій-
ним ринкам та не опікувалися питаннями енер-
гоощадності, Польща реалізовувала не лише 
енергетичну стратегію, а й активно інтегрува-
лася  з Євросоюзом. Сьогодні її головні експорті 

партнери – Велика Британія, Чехія, Німеччина, 
Франція та інші країни ЄС.

У цілому зовнішня торгівля України демон-
струє як позитивні, так і негативні прояви. Серед 
перших – географічна переорієнтація на євро-
пейські ринки; поступове відновлення обсягів 
експорту та імпорту порівняно з 2010–2014 рр.; 
прагнення досягати європейських технологіч-
них стандартів продукції. Негативні аспекти 
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Рис. 2. Товарна структура вітчизняного експорту, 2001–2017 рр.

Рис. 3.1. Динамічний ряд показника 
високотехнологічного експорту України 

(млн дол. США) та його трендова модель 
(дані Світового банку)

Рис. 3.2. Динаміка частки 
високотехнологічного експорту України, 

2011–2018 рр. (дані Світового банку)
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пов’язані зі значною часткою експорту низько-
технологічних товарів та продуктів із низькою 
доданою вартістю, залежністю від економічних 
коливань та зовнішніх чинників, високою енер-
гоємністю виробництва, залежністю від високо-
технологічного імпорту, слабким  інституційним 
забезпеченням експортної діяльності.

Значна залежність економіки України від 
зовнішнього ринку може бути підтверджена 
шляхом застосування інструментарію кореля-
ційно-регресійного аналізу. У процесі дослі-
дження побудована економетрична модель 
залежності показника ВВП України від показни-
ків експорту та імпорту товарів та послуг. Для 
побудови моделі використовувалися дані за 
період 1996–2019 рр. Багатофакторна лінійна 
регресійна модель відображає залежність ВВП 
України від обсягів експорту й імпорту товарів 
та послуг:

Y = 8915,986 + 0,054 Х1 + 1,862,       (1)
де Y – ВВП;
Х1 – експорт товарів та послуг;
Х2 – імпорт товарів та послуг.
Інтенсивність зв’язку між змінними, включе-

ними в модель множинної регресії, вимірюється 
коефіцієнтом мультикореляції, значення якого – 
0,99, що вказує на наявність між змінними тіс-
ного прямого зв’язку. Коефіцієнт детермінації 
показує, що 98% залежної змінної пояснюється 
впливом незалежних змінних. Перевірка досто-
вірності багатофакторної регресійної моделі 
та коефіцієнта множинної кореляції на основі 
критерія Фішера дає підстави зробити висно-
вок про адекватність моделі, оскільки спостере-
жуване значення F-статистики 606,9 є більшим 
від табличного за рівня 0,05. Незалежні змінні, 
включені в модель, статистично значимі. Ста-
тистика Дарбіна-Уотсона зафіксувала розрахун-
кове значення DW = 1,67, яке порівнювалося з 
критичними статистичними значеннями для α = 
0,05, p = 2 і n = 23; d1 = 1,17 і d2 = 1,54. Отже, 
прийнятною є гіпотеза про відсутність автокоре-
ляції залишків. Таким чином, можемо стверджу-

вати, що зростання експорту та імпорту призво-
дитиме до зростання ВВП, причому позитивний 
вплив є сильнішим для показника імпорту.

Л. Руденко-Сударєва наголошує, що в сучас-
них умовах конкурентоспроможність економіки 
більшою мірою стає залежною від процесів 
транснаціоналізації, ступеня залучення до гло-
бальних функціонуючих комплексів і транскор-
донних операцій, участі в єдиних системах 
інтегрованого виробництва [3, с. 6]. Тому екс-
портоорієнтованим вітчизняним підприємствам 
доцільно застосовувати стратегії долучення до 
експортних програм ТНК, щоб у подальшому 
самостійно починати експорт напівфабрика-
тів,  маючи вже досвід міжнародної діяльності 
та знаючи технічні регламенти продукції.

Розробленню пріоритетних напрямів і захо-
дів формування, зміцнення та використання 
конкурентних переваг регіонів України при-
діляється значна увага як на загальнодер-
жавному, так і на регіональному рівні. Так, 
метою Експортної стратегії України («дорож-
ньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 
2017–2021 рр. визначено перехід країни до екс-
порту наукомісткої інноваційної продукції для 
сталого розвитку та виходу на глобальні ринки. 
Однією зі стратегічних цілей розвитку торгівлі 
України передбачено створення сприятливих 
умов зі стимулювання торгівлі та інновацій 
для диверсифікації експорту. Наголошено на 
великому значенні інновацій для диверсифіка-
ції виробництва, підвищення продуктивності, 
збільшення доданої вартості. Найбільш значу-
щими секторами економіки для розвитку екс-
порту визначено такі [4, с. 30–31]: 

– спрямовані на забезпечення високої 
доданої вартості і розвиток на інноваційних 
засадах, які сьогодні перебувають у стадії 
занепаду або темпи розвитку яких уповільни-
лися, сконцентровані в аерокосмічній галузі 
і дотичних із нею (створення програмного 
забезпечення, інформаційно-комунікаційних 
технологій, виробництво запасних частин, 
комплектуючих виробів і послуги з технічного 

Рис. 4.1. Географічна структура експорту 
України, 2018 р.

Рис. 4.2. Географічна структура імпорту 
України, 2018 р.
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обслуговування для авіаційної промисловості 
та машинобудування);

– перспективні з погляду поліпшення іміджу 
України за кордоном, які перебувають на ста-
дії формування (сектори туризму і креативних 
індустрій) для залучення туристів і просування 
іміджу країни на світовому ринку шляхом про-
ведення низки відповідних заходів країною;

– стратегічні з погляду переробки в Україні 
сировини для виготовлення продукції з висо-
кою доданою вартістю, які перебувають на ста-
дії зростання і залежать від агропромислового 
комплексу (харчова, переробна промисловість 
і пов’язані з нею галузі, що забезпечують пози-
тивні результати у найближчій перспективі). 

Усі зазначені сектори потребують відповід-
ної комплексної інституційної підтримки, спря-
мованої на їх розвиток задля зміцнення конку-
рентоспроможності на глобальних ринках, що 
передбачає активізацію розвитку інноваційного 
складника в експортоорієнтованих галузях. 
Навіть говорячи про агропромисловий сектор, 
слід зауважити, цей сектор здатний повною 
мірою використати всі переваги науково-техніч-
ного прогресу, зокрема штучний інтелект, робо-
тотехніку тощо. Сьогодні українські сільськогос-
подарські підприємства переважно імпортують 
нові технології, хоча вже прагнуть розвивати 
власні інновації та отримувати патенти на них. 
Такий напрям розвитку аграрного сектору забез-
печить приплив інвестицій до галузі та розвиток 
суміжних галузей, зокрема таких, як машинобу-
дування.  

Зазначимо, що конкурентні позиції у при-
буткових галузях економіки з високою про-
дуктивністю праці, новітні методи організації 
виробництва, інноваційна і технологічна осна-
щеність виробництва стають визначальними 
характеристиками реалізації міжнародними 

корпораціями глобальних стратегій розвитку. 
Н. Грущинська розглядає перспективи між-
народної спеціалізації України крізь призму 
досягнення технологічної конкурентоспромож-
ності. До властивостей, які можуть негативно 
впливати на її зміцнення у майбутньому, автор 
відносить: високий рівень ресурсо- та енерго-
витратності економіки; відсутність мотивації 
у господарюючих суб’єктів щодо здійснення 
інноваційних розробок; незатребуваність 
вітчизняних інновацій внутрішнім ринком і, від-
повідно, нерозвиненість внутрішніх чинників 
підвищення конкурентоспроможності; недо-
статній рівень фінансової підтримки реаліза-
ції інноваційної політики; збереження наявної 
технологічної структури економіки; нерозвине-
ність ринкових інститутів, що стримує іннова-
ційний потенціал [5, с. 73–77]. 

Завдання реалізації положень Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС мають узгоджуватися 
з необхідністю підвищення конкурентоспромож-
ної національної економіки, що орієнтована, 
передусім, на експорт продукції з високим сту-
пенем доданої вартості. Це вимагає побудови 
платформи інституційного забезпечення та під-
тримки вітчизняних експортерів. Мається на 
увазі активізація діяльності відповідних інститу-
цій:  Ради експортерів та інвесторів України й 
Офісу з просування експорту.

Рада експортерів та інвесторів України ство-
рена у 2013 р. при Міністерстві закордонних 
справ, до її складу входять представники галу-
зевих спілок, асоціацій, українських підприємств 
та компаній експортоорієнтованих галузей еко-
номіки України. Основними завданнями Ради є 
сприяння [6]:

– українським експортерам у зміцненні їхніх 
позицій на традиційних ринках та у виході на 
нові ринки збуту;

 
Рис. 5. Залежність ВВП України  

від обсягів експорту та імпорту товарів і послуг
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– участі українських підприємств і компаній 
у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструк-
турних та інвестиційних проєктів за кордоном;

– залученню фінансових ресурсів у виробни-
цтво в Україні конкурентної та експортоорієнто-
ваної продукції;

– національним товаровиробникам у реалі-
зації високотехнологічної продукції за кордо-
ном та впровадженні зарубіжних інноваційних 
технологій;

– залученню іноземних інвестицій для реалі-
зації пріоритетних проєктів в Україні;

– просуванню економічних інтересів України 
за кордоном на двосторонньому та багатосто-
ронньому рівнях.

Своєю чергою, Державна установа «Офіс з 
просування експорту України» спочатку діяв як 
міжнародний проєкт та  розпочав свою само-
стійну роботу з підтримки українського бізнесу 
та просування українського експорту у грудні 
2018 р. У напрямі реалізації мети щодо надання 
допомоги українському бізнесу ставати успіш-
ним на закордонних ринках установа сприяє 
розвитку експортних компетенцій українського 
бізнесу, промоції українських товарів та послуг 
за кордоном, налагодженню співробітництва та 
партнерства між українським та закордонним 
бізнесом [7].

Незважаючи на те що спектр наданих послуг є 
досить об’ємним, оскільки передбачає експортний 
консалтинг, освіту для експортерів, інформацію і 
аналітику, бізнес-можливості, B2G-майданчик 
та передбачає реалізацію низки пріоритетних 
проектів («Консолідація експортного потенціалу 
МСБ та спрощення доступу до зовнішніх рин-
ків», Програма SheExports), про діяльність Офісу 
недостатньо обізнані вітчизняні експортери. Так, 
опитування експортерів та імпортерів, проведене 
експертами Інституту економічних досліджень 
та політичних консультацій у 2018 р., показало, 
що про діяльність Офісу відомо лише чверті 
опитаних експортерів. Хоча діяльність установи 
вони оцінили досить високо – на 3,3 бали за 
п’ятибальною шкалою [8, с. 143].

Також зупинимося на діяльності Ради з роз-
витку інновацій, яка є тимчасовим консульта-
тивно-дорадчим органом Кабінету Міністрів 
України й утворюється для вивчення проблем-
них питань, пов’язаних із реалізацією державної 
політики у сфері розвитку інновацій, забезпе-
чення ефективної співпраці органів виконавчої 
влади, громадянського суспільства, суб’єктів 
господарювання та суб’єктів інноваційної діяль-
ності з метою розроблення, організації, коор-
динації та впровадження заходів, механізмів і 
умов для інноваційного розвитку національної 
економіки, створення інноваційної інфраструк-
тури й упровадження реформ у сфері інновацій-
ної діяльності.

Окремо слід наголосити на ролі бізнес-асо-
ціацій та торгово-промислових палат у сприянні 
вітчизняному експорту. Сьогодні перші надають 
здебільшого інформаційні послуги (надання 
статистичної інформації, інформації про ринки 
або зміни в законодавстві), хоча за своєю сут-
ністю є важливою ланкою самоорганізації під-
приємницьких співтовариств, покликаною пред-
ставляти інтереси суб’єктів підприємництва 
та впливати на рішення органів влади щодо 
створення сприятливих умов для розвитку біз-
несу. Другі, на жаль, залишаються найменш 
поширеним джерелом отримання інформації 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 
порівняно з Інтернетом і митними брокерами. На 
нашу думку, обізнаність у питаннях здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності є невід’ємним 
складником успішності реалізації зовнішньотор-
говельних стратегій.

Згідно з опитуванням, згаданим вище, осно-
вні проблеми для імпортерів полягають у склад-
ності законодавства та непрозорості визначення 
митної вартості товарів; для експортерів – у 
недостатньому рівні якості транспортної інф-
раструктури, непередбачуваності торговельної 
політики України, високому рівні бюрократизації 
та великій кількості дозвільних документів для 
експорту. Тому діяльність установ та створене 
бізнес-середовище мають сприяти усуненню 
проблем, що виникають у практиці здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизня-
ними  суб’єктами підприємництва, та запобі-
ганню їх повторення у майбутньому. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У світлі 
нових глобальних та технологічних викликів 
України слід створювати нову модель взаємо-
дії із  зовнішнім середовищем. Сьогоднішня 
товарна структура експорту, низька частка 
високотехнологічного експорту, залежність від 
чинників зовнішньої дії та ринкової кон’юнктури 
у постачанні основної номенклатури експорту 
не дають підстав для оптимізму в подальшій 
траєкторії залученості країни у світовій еконо-
міці. Експортна стратегія вимагає коригування 
виробничої структури та технологічного онов-
лення, оскільки поки економіка буде залиша-
тися багатоукладною та зміщеною у бік техноло-
гій 3–4-го укладів, то й експортна структура буде 
відображати її недоліки. Важливим завданням 
для України залишається якісна географічна і 
технологічна диверсифікація експорту. Вагому 
роль у процесі закріплення на високопродуктив-
них світових ринках відіграє також інституційна 
підтримка експорту, що розкривається, переду-
сім, в активній діяльності спеціалізованих інсти-
туцій, які покликані сприяти експортерам у зміц-
ненні позицій на традиційних світових ринках та 
у завоюванні нових.
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