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1. Аналіз експортного потенціалу Дніпропетровського регіону,  

визначення потреб та можливостей експортерів, які орієнтували свою 

продукцію на ринок Росії 

Уряд України у 2017 році ухвалив Експортну стратегію України 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р «Про 

схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного 

розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки»). На підставі аналізу сучасного стану 

експортної діяльності України визначено завдання державної політики у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності створення ефективної системи підтримки 

експорту, яка забезпечить сталий розвиток та реалізацію експортного потенціалу 

держави. Стратегічною метою державної підтримки експорту є посилення 

позицій України на світових ринках високотехнологічної продукції, 

диверсифікація поставок та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на зовнішніх ринках шляхом ефективного використання економічних, 

правових та політичних важелів впливу. Реалізація експортного потенціалу 

першочергово полягає в необхідності суттєвого корегування 

зовнішньоторговельної політики щодо створення сприятливих умов, що 

стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту. 

Існуючі на сьогодні умови для діяльності підприємництва не стимулюють 

українські підприємства до розвитку інноваційної діяльності та не сприяють 

диверсифікації економіки. Внаслідок цього структура експортного кошика 

складається з незначної кількості товарів з відносно низькою доданою вартістю, 

а наявні ресурси, зокрема, потенціал висококваліфікованих кадрів, не 

використовуються повною мірою. 

Для досягнення визначеної цілі передбачено: 

- зміцнення комплексної інституційної основи для стимулювання інновацій; 

- зміцнення інноваційного потенціалу підприємств; 

- поліпшення правових та економічних умов для здійснення торгівлі. 

Розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити 

конкурентоспроможність підприємств, зокрема, малих та середніх. 
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На сьогодні українські підприємства стикаються з численними перешкодами 

у ході своєї зовнішньоекономічної діяльності, що пов’язано з недостатнім рівнем 

якості послуг з підтримки торгівлі, які є доступними для підприємств. 

Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, установи та організації, 

до компетенції яких віднесені питання розвитку міжнародної торгівлі, повинні 

утворювати єдину цілісну систему, мати ефективний механізм координації своїх 

дій та надавати підприємствам, зокрема, малим та середнім, широкий спектр 

послуг, необхідних для їх успішної діяльності на зовнішніх ринках. Такими 

послугами мають бути, зокрема, поширення інформації про чинні умови та 

можливості виходу на нові ринки, надання консультацій щодо визначення 

зовнішнього попиту на товари (роботи, послуги), надання практичних 

рекомендацій стосовно вдосконалення продукції з метою підвищення 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

Основним елементом реалізації цього стратегічного завдання є поліпшення 

наявної інфраструктури з підтримки торгівлі, а також розроблення дієвих 

фінансових рішень для підприємств і спрощення процедури торгівлі. 

Для досягнення визначеної цілі передбачається: 

- вдосконалення механізму координації діяльності інституцій з підтримки 

торгівлі, залучених до реалізації торговельної політики та розвитку експорту; 

- зміцнення мережі інституцій, що надають експортерам послуги з підтримки 

бізнесу та торгівлі. 

Удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема, малих та 

середніх, необхідних для участі в міжнародній торгівлі. 

Ця стратегічна ціль передбачає підвищення професійних знань та навичок, 

необхідних для участі в міжнародній торгівлі. Основним елементом виконання 

цього завдання є забезпечення необхідною підтримкою всіх, хто має намір 

займатися підприємництвом, шляхом створення умов для розвитку бізнес-ідей 

(розв’язання проблеми «відтоку мозку»). Крім того, важливою умовою є 

забезпечення синхронізації і досягнення балансу між навичками, які потребують 
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сьогодні підприємства, та навичками, які формує система освіти; виведення 

бізнесу з тіні; мобільності робочої сили. 

Для досягнення визначеної цілі передбачається: 

- стимулювання діяльності підприємництва серед власників та працівників 

підприємств, зокрема малих та середніх, та молоді; 

- покращення управлінських навичок серед працівників діючих 

підприємств, зокрема малих та середніх (підприємництва); 

- забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема 

малих та середніх (підприємництва). 

З огляду на спроможність запропонувати ринку збалансований кошик 

якіснуючих, так і нових товарів, робіт та послуг, відбір перспективних секторів 

здійснювався шляхом поєднання кількісних і якісних критеріїв: сектори, здатні 

сприяти інноваціям, модернізації і створенню високої доданої вартості. Сектори 

за цим критерієм повинні забезпечувати «ефект підзарядки інших секторів», 

зокрема, сприяти збільшенню пропозиції суміжних галузей;сектори з 

потенціалом розвитку малих та середніх підприємств. Обрання секторів за цим 

критерієм дозволить відійти від існуючої помилкової тенденції доконцентрації 

матеріальних благ у сегменті великих підприємств і забезпечити їх рівномірний 

розподіл серед населення;сектори з високим попитом на світових ринках. 

Враховуючи динаміку таструктуру розвитку глобальної економіки, важливими 

для підтримки є ті секториекономіки, що розвиваються в усьому світі та можуть 

стати рушійною силою для зростання у найближчі роки;інші фактори, зокрема 

такі, як можливість створення нових робочих місць,залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій, наявність порівняльних переваг тапотенціалу залучення 

країни до глобальних ланцюгів доданої вартості. Відповідно до зазначених 

критеріїв були обрані такі перспективні сектори економіки. 

За останні роки обсяг ринку комунікаційних та ІТ-послуг демонструє значне 

зростання: із 110 млн. доларів США у 2003 році до 3 млрд. доларів США у 

2016 році. 
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У даному секторі працевлаштовано 100 тис. кваліфікованих спеціалістів, 

щороку заклади вищої освіти готують близько 13 тис. нових спеціалістів. За 

результатами 2016 року 12 українських компаній потрапили в рейтинг 100 

кращих постачальників послуг аутсорсингу. ІТ-галузь займає друге місце за 

рівнем експорту послуг (після транспортних послуг). До переваг сектору можна 

віднести здатність українських ІТ-компаній створювати складні продукти, 

високий рівень освіти фахівців; невисокі витрати на організацію та ведення 

бізнесу. Сектор має перспективи зростання вдвічі до 2020 року за умови 

злагодженої взаємодії представників влади та бізнесу. 

Сектор креативних індустрій включає: легку промисловість. У 2016 році 

порівняно з 2015 роком експорт продукції легкої промисловості збільшився на 

7,1 відсотка і становив 963,2 млн. доларів США, або 2,6 відсотка загального 

обсягу експорту товарів; послуги індустрії моди та дизайну (графічний, 

промисловий та дизайн інтер’єру). 

Спостерігається зростаючий попит на вироби українських дизайнерів як на 

внутрішньому ринку, так і за кордоном; аудіовізуальні послуги: кінематограф, 

телебачення, радіомовлення, кіноіндустрія, видавничі та інші виконавські і 

візуальні мистецтва. В Україні працюють чотири національні кінематографічні 

студії. У 2016 році у прокат вийшло 30 українських фільмів; культурні і цифрові 

послуги, реклама та зв’язки з громадськістю. Експорт рекламних послуг у 2016 

році становив 149,9 млн. доларів США, або 1,5 відсотка загального обсягу 

експорту послуг; образотворче і сценічне мистецтво; традиційна культура: 

творчі ремесла, декоративно-прикладне мистецтво, фестивалі; пам’ятки 

культурної спадщини: бібліотеки, пам’ятки археології, музеї та виставки. 

Особливий потенціал розвитку мають такі види туризму, як екотуризм, 

екстремальний, культурний, діловий, освітній, релігійний. За даними Всесвітньої 

ради з туризму і подорожей, у 2016 році загальний внесокподорожей і туризму 

до валового внутрішнього продукту України становить 128,5млрд. гривень, або 

5,6 відсотка валового внутрішнього продукту; туристичний сектор забезпечив 

безпосередньо 247 тис. робочих місць, або 1,3 відсотка. Враховуючи робочі 
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місця, що опосередковано створює туристичний сектор, загальний внесок 

сектору становив 5 відсотків загальної занятості (923 000 робочих місць). 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден. Сектор технічного 

обслуговування та ремонту повітряних суден включає капітальний і поточний 

ремонт, інспекцію або модифікацію повітряних суден чи їх компонентів. Ця 

галузь тісно пов’язана із забезпеченням дотримання вимог Директив льотної 

придатності, інспекцій і бюлетенів з технічного обслуговування. 

Світовий ринок послуг з технічного обслуговування повітряних суден у 2015 

році становив 135,1 млрд. доларів США, або три чверті ринку виробництва 

повітряних суден, а саме 180,3 млрд. доларів США.У 2016 році частка експорту 

послуг України з капітального ремонту та технічногообслуговування повітряних 

суден становила 1,2 відсотка (121,8 млн. доларів США) загального експорту 

послуг, три чверті з яких припадало на капітальний ремонт. Основними 

імпортерами послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту 

повітряних транспортних засобів у 2016 році були Російська Федерація – 29,9 

відсотка, Об’єднані Арабські Емірати – 19,9 відсотка, Білорусь – 8,9 відсотка, 

Алжир – 8 відсотків та Ірак – 4,8 відсотка. 

Виробництво запасних частин та комплектувальних виробів для 

аерокосмічної та авіаційної промисловості. Українська аерокосмічна галузь є 

консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та космічну техніку, а також 

постачає запасні частини та комплектувальні вироби для авіаційної 

промисловості, зокрема двигуни, радари та бортове електронне обладнання. 

До основних позицій експорту продукції машинобудівного комплексу 

входять двигуни турбореактивні, насоси, трансмісійні вали, підшипники, 

двигуни та силові установки, прокатні стани, котли, турбіни, електричні машини 

та устатковання. 

Транспортне машинобудування включає залізничні та трамвайні 

локомотиви, наземні транспортні засоби, частини та комплектувальні вироби до 

них. 
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Найбільшу перспективу в секторі харчової і переробної промисловості 

Уряд представляє: готові продукти харчування: кондитерські вироби, напої, 

соняшникова олія, мед,соки, консервовані овочі, молочні продукти та інші 

продукти, які є готовими довживання; харчові інгредієнти, зокрема продукти 

глибокої переробки; органічна продукція, виготовлена з дотриманням 

встановлених правил. Сектор забезпечений достатньою сировинною базою, 

людськими ресурсами, має налагоджене виробництво і успішний досвід 

роботи. 

Обрані перспективні сектори можуть бути класифіковані за трьома типами 

залежно від актуального рівня розвитку, зрілості та необхідні підтримки: 

сектори, які перебувають у стані занепаду або темпи розвитку яких 

уповільнилися. До цієї групи належать авіаційна промисловість і важке 

машинобудування. Ці сектори потребують залучення інвестицій та інновацій; 

сектори, які перебувають на стадії швидкого зростання. До них належать 

інформаційні та комунікаційні технології і харчова та переробна промисловість. 

Так, сектори повинні використовувати існуючі можливості на зовнішніх ринках 

та становити складову до даної вартості; сектори, які перебувають на етапі 

формування. Ці сектори потребують комплексної інституційної підтримки, 

спрямованої на їх розвиток з метою досягнення конкурентоспроможності на 

зовнішніх ринках. До цієї категорії належать креативні індустрії і сектор 

туризму. 

З метою ефективної реалізації Стратегії обрані сектори економіки були 

згруповані у три основних кластери. Перший кластер спрямований на створення 

високої доданої вартості та розвиток інновацій. Цей кластер сконцентрований в 

аерокосмічному секторі і включає в себе ряд тісно пов’язаних секторів, таких як 

розробка програмного забезпечення таінформаційних та комунікаційних 

технологій, виробництво запчастин і комплектувальних виробів для авіаційної 

промисловості, послуги з технічного обслуговування для авіаційної 

промисловості, машинобудування. 
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Другий кластер має додаткові перспективи сприяти поліпшенню іміджу 

Україниза кордоном. Цей кластер базується на секторах туризму та креативних 

індустрій. Основною метою його розвитку є залучення туристів і просування 

іміджу країни закордоном шляхом здійснення заходів в Україні. Третій кластер 

має перспективи сприяти переробці в Україні сировини упродукцію з високою 

доданою вартістю. Цей кластер залежить від розвитку агропромислового 

комплексу. Він включає в себе елементи інновацій першого кластеру і доповнює 

другий кластер, сприяючи поліпшенню іміджу країни закордоном. Харчова і 

переробна промисловість та пов’язані з нею галузі можуть дати позитивні 

результати від їх підтримки у короткостроковій перспективі. 

В подальшому будуть розроблені секторальні та крос-секторальні стратегії 

наоснові попередньо здійсненого аналізу тенденцій розвитку світової економіки. 

Слід зазначити, що складний та непередбачуваний доступ до традиційних 

експортних ринків спонукає до географічної диверсифікації експорту 

української продукції, готовності до змін кон’юнктури на міжнародних ринках 

та пошуку нових перспективних ринків збуту. 

З метою виявлення таких ринків були використані напрацювання експертів 

Міжнародного торговельного центру і визначені ринки, на яких українські 

підприємства на даний час не повністю використовують потенціал зовнішньої 

торгівлі. Шляхом проведення додаткового аналізу на основі широкого кола 

критеріїв, асаме, розмірів ринку, фактичного і прогнозованого зростання, 

стабільності зростання обсягів імпорту, чинних умов доступу до ринку 

(преференційні режими, наявність укладених угод про вільну торгівлю), 

територіальної, культурної та історичної близькості, взаємної відповідності 

структури експорту—імпорту, були визначені ринки у фокусі, які є потенційно 

привабливими для більшості галузей української економіки і можуть служити 

орієнтиром для подальшого розвитку експортної діяльності. Основні завдання 

експортної стратегії надані у таблиці 1. 
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Таблиця 1. Завдання і заходи з реалізації Експортної стратегії України 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

1. Зміцнення 
комплексної 
інституційної 
основи для 
стимулювання 
інновацій 

1) зміцнення існуючої системи підтримки інновацій шляхом залучення 
державних органів, представників ринку, дослідницьких інституцій, 
забезпечення державної підтримки та створення умов для залучення 
інвестицій у сферу інновацій шляхом розроблення та впровадження 
Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 року 
та стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року 
2) визначення стимулів і механізмів підтримки для залучення інвестицій у 
сферу інновацій: аналіз основних перешкод, що впливають на діяльність та 
захист інвесторів; визначення можливих коригувальних заходів та 
стимулів; розроблення нормативно-правових актів щодо регулювання та 
сприяння їх імплементації 
3) посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому 
рівні та реалізація Концепції реформування державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності 
4) забезпечення умов для створення та/або розвитку центрів інноваційних 
технологій та секторальних кластерів у регіонах з метою підвищення 
конкурентоспроможності експортоорієнтованих підприємств. Такі центри 
та кластери повинні надавати підтримку стартапам у створенні умов для 
розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, сприяти 
створенню кластерів у виробництві, розробляти спеціальні комплекси 
заходів для підтримки інновацій 
5) стимулювання участі в міжнародних програмах і проектах з питань 
науки та інновацій шляхом забезпечення обміну знаннями, технологіями з 
ЄС та країнами – торговельними партнерами у форматі цільових семінарів 
і заходів, а також в рамках реалізацій міжнародних програм 
6) підвищення рівня обізнаності українських підприємств щодо діючих та 
запланованих до реалізації проектів підтримки та розвитку діяльності у 
сфері інновацій, створення інформаційного ресурсу та визначення переліку 
програм з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, каталогу 
інноваційної та високотехнологічної продукції та її виробників в Україні та 
діючих механізмів для стимулювання інноваційної діяльності, розміщення 
зазначеної інформації на експортному веб-порталі 

2. Посилення 
інноваційного 
потенціалу 
підприємств 

1) проведення аналізу та оцінки можливостей стимулювання та заохочення 
інноваційних підприємств, що працюють у сфері інновацій, та розроблення 
комплексу заходів надання державної підтримки підприємствам, що 
працюють у сфері інновацій 
2) підвищення обізнаності українських підприємств щодо інноваційних 
підходів до виробничої та комерційної діяльності шляхом проведення 
інформаційних кампаній, у тому числі щодо можливостей міжнародного 
співробітництва, зокрема в рамках відповідних проектів ЄС, вивчення 
можливостей співпраці з діючими в ЄС офіційними ресурсами, що 
стосуються прав інтелектуальної власності 
3) стимулювання використання інновацій, а також впровадження світових 
практик, що зменшують негативний вплив виробництва на навколишнє 
природне середовище, в тому числі запровадження енергоефективних і 
ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та 
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Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

екологічно безпечних технологічних процесів 
4) сприяння гармонізації національних стандартів до стандартів і норм ЄС 
та міжнародних стандартів ISO 14000, ISO 19000 та стимулювання 
залучення інвестицій 

3. Поліпшення 
правових та 
економічних 
умов для 
здійснення 
міжнародної 
торгівлі 

1) розвиток інфраструктури електронної комерції з метою полегшення 
експорту товарів роздрібної торгівлі через Інтернет шляхом гармонізації 
законодавства України з питань електронної комерції із законодавством 
ЄС, зокрема стандартів електронної ідентифікації та трастових послуг із 
стандартами ЄС, забезпечення умов для створення системи вирішення 
торговельних спорів у режимі он-лайн та процедур визначення надійних 
сайтів роздрібної торгівлі в режимі он-лайн 
2) проведення аналізу економічних показників країн, що є перспективними 
з точки зору потенційних ринкових можливостей 
3) завершення процедури приєднання України до Регіональної конвенції 
про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження 
4) розроблення механізмів підвищення ефективності та прозорості 
процедур, пов’язаних із застосуванням Україною інструментів 
торговельного захисту та забезпечення участі Мінекономрозвитку у 
розслідуваннях торговельного захисту, що проводяться на зовнішніх 
ринках щодо українських товарів 
5) підвищення ефективності функціонування та переформатування 
спільних міжурядових органів (комісій, робочих груп, підкомітетів), 
учасниками яких є Україна та країни-партнери, із фокусом на захисті 
національних інтересів, інтересів бізнесу, а також на ринки у фокусі. 
Забезпечення доступу до інформації про їх діяльність  
6) впровадження механізму електронного «єдиного вікна» для всіх 
процедур митного оформлення товарів 
7) впровадження проекту із створення «єдиного вікна» для оформлення 
перетину кордону товарів 
8) введення в дію та забезпечення функціонування електронної системи 
обміну інформацією про митне оформлення за принципом «єдиного вікна» 
9) проведення аналізу існуючих митних та інших вимог, які 
застосовуються ДФС та іншими контролюючими органами до експортерів, 
щодо можливості їх спрощення з метою вдосконалення процедур митного 
оформлення товарів та оприлюднення інформації відповідно до положень 
Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, та результатів рейтингу DoingBusiness 
10) забезпечення оприлюднення та доступу до торговельної 
інформаціївідповіднодо положень Угоди про спрощення процедур торгівлі 
11) завершення розроблення нової редакції Транспортної стратегії України 
12) визначення та реалізація пріоритетних проектів розвитку та 
модернізації транспортної та логістичної інфраструктури, а також потреби 
перспективних секторів, визначених Експортною стратегією України 
(«дорожньою картою» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки, 
у транспортній інфраструктурі за такими основними напрямами: створення 
проекту «Економічного поясу Шовкового шляху»; 
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Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

13) запровадження регулярних опитувань і щоквартального перегляду 
поточної ситуації у сфері валютного контролю 
14) забезпечення виконання Експортної стратегії України («дорожньої 
карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки, розроблення та 
затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних 
стратегій 
15) розроблення секторальної стратегії щодо харчової та переробної 
промисловості 
16) розроблення комплексу заходів, що стосуються ринків країн у фокусі 
17) оцінка ефективності діючих міжнародних угод про зони вільної 
торгівлі та розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі 
проведених економічних досліджень з урахуванням доцільності їх 
укладення для економіки України 
18) розроблення щорічних та середньострокових планів забезпечення 
постійної участі України у роботі органів СОТ, включаючи відповідні 
показники ефективності виконання таких планів з метою ефективного 
захисту національних економічних інтересів 
19) аналіз зміни ставок ввізного мита на певні товари з метою підтримки 
національних виробників у перспективних секторах економіки України 

4. 
Вдосконалення 
координації 
діяльності 
інституцій з 
підтримки 
торгівлі, 
залучених до 
реалізації 
торговельної 
політики та 
розвитку 
експорту 

1) утворення та започаткування роботи робочих груп у складі Ради з 
міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України 
2) створення офіційної мережі інституцій з підтримки торгівлі для 
координації діяльності з підтримки міжнародної торгівлі 
3) cприяння координації та взаємодії об’єднань суб’єктів господарювання з 
питань розвитку міжнародної торгівлі шляхом організації спільних 
ініціатив і періодичних заходів, розроблення комплексу заходів, 
спрямованих на підсилення об’єднань суб’єктів господарювання як 
представників бізнесу 
4) забезпечення підвищення рівня обізнаності підприємств та підприємців 
про доступні послуги з підтримки торгівлі та експорту, можливості 
використання послуг електронного урядування та участі в міжнародних 
електронних закупівлях шляхом проведення інформаційно-освітньої 
кампанії 
5) створення інституції з підтримки та просування експорту за згодою 
Кабінету Міністрів України 
6) створення єдиного екcпортного веб-порталу для інформаційної 
підтримки українських експортерів (включаючи представників 
перспективних секторів) 

5. Покращення 
координації та 
взаємодії мережі 
інституцій, що 
надають 
експортерам 
послуги з 
підтримки 
бізнесу та 
торгівлі 

1) забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках і 
ярмарках 
2) активізація проведення торговельних місій в країнах, які є стратегічними 
торговельними партнерами для України 
3) сприяння встановленню та розвитку прямих ділових зв’язків між 
підприємствами-експортерами та іноземними партнерами за участю 
об’єднань суб’єктів господарювання 
4) розроблення та реалізація комплексу заходів з просування українського 
бренда експортних товарів і послуг на зовнішні ринки (в тому числі 
засобами та інструментами культурної дипломатії) 
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Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

5) узагальнення та поширення інформації про зовнішні ринки, умови та 
процедури доступу до них товарів (робіт, послуг) 
6) посилення відділів з економічних питань у складі дипломатичних 
представництв України за кордоном 
7) забезпечення розроблення інструментів та послуг з надання суб’єктам 
господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та 
іноземні ринки, зокрема їх нормативно-правове регулювання, митні 
процедури, стандарти та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру 
експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції 
8) розроблення та впровадження бази даних незалежних консультантів та 
підприємств, які можуть надавати суб’єктам господарювання 
консультаційну допомогу та інформацію про окремі сектори економіки і 
зовнішні ринки 
9) розроблення комплексу заходів заохочення створення приватних 
підприємств-постачальників послуг з підтримки торгівлі, що включає 
проведення тренінгів та консультацій із залученням галузевих та бізнес-
асоціацій з метою заповнення існуючих прогалин в обслуговуванні 
10) забезпечення впровадження Стратегії розвитку системи технічного 
регулювання на  період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 
11) надання консультаційно-інформаційної допомоги заінтересованим 
органам державної влади у веденні переговорів і укладенні угод про 
взаємне визнання результатів оцінки відповідності згідно із зобов’язаннями 
України в рамках угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про 
застосування санітарних та фітосанітарних заходів 
12) створення системи фінансової підтримки експорту, зокрема Експортно-
кредитного агентства 
13) сприяння залученню інвестицій за допомогою небанківських кредитно-
фінансових установ та cтворення інституційної структури для венчурного 
фонду з метою залучення інвестицій для підприємств, що працюють у 
сфері інновацій 

6.Стимулювання 
підприємницької 
діяльності серед 
підприємств, 
зокрема малих 
та середніх 
підприємств, та 
молоді 

1) проведення інформаційно-освітніх кампаній у вищих навчальних 
закладах з метою підвищення інтересу молоді до підприємництва та 
міжнародної торгівлі, розвитку лідерських навичок та навичок з 
проектного менеджменту 
2) забезпечення умов для стимулювання загальнонаціонального 
підприємницького менталітету шляхом включення навчальних курсів з 
підприємництва та міжнародної торгівлі до навчальних програм 
початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних закладів 
3) створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння 
експортоорієнтованим підприємствам, враховуючи особливості розвитку 
перспективних секторів 
4) організація загальнодержавних і регіональних інформаційно-освітніх 
кампаній для демонстрації успішно реалізованих підприємницьких 
проектів, обміну досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу 

7.Покращення 
управлінських 
навичок серед 

1) створення системи стимулів для експортоорієнтованих підприємств 
запроваджувати навчальні програми для своїх співробітників, у тому числі 
програми дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, управлінських 
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Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

працівників 
діючих 
підприємств, 
зокрема малих 
та середніх 

навичок та професійного розвитку 
2) визначення поточного рівня управлінських навичок серед різних типів 
підприємств, насамперед у перспективних секторах, та розроблення 
програм підвищення їх кваліфікації 
3) поширення серед експортоорієнтованих підприємств освітніх програм 
іноземною мовою, а також програм професійно-технічної освіти та 
підготовки 
4) впровадження системи управління ефективністю підприємства серед 
експортоорієнтованих підприємств, яка складається з ефективного 
планування, моніторингу та оцінки корпоративних результатів 
5) забезпечення підвищення компетенцій малих та середніх підприємств 
під керівництвом жінок та молоді 
6) забезпечення розроблення та впровадження комплексу заходів з 
удосконалення навичок управління бізнес-процесами, зокрема щодо 
управління бізнесом та фінансами, операційного менеджменту, управління 
якістю, інформаційних систем, міжнародного маркетингу, а також 
експортних стратегій 

8. Забезпечення 
відповідності 
системи освіти 
потребам 
підприємств, 
зокрема малих 
та середніх 

1) вдосконалення регулювання ринку праці з метою зниження рівня 
неофіційного працевлаштування та стимулювання мобільності працівників 
2) поглиблення співпраці щодо підготовки кваліфікованих кадрів між 
науковими установами та закладами професійно-технічної освіти та 
суб’єктами господарювання для визначення необхідних навичок та 
забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств 
3) забезпечення стимулювання мобільності трудових ресурсів та 
вдосконалення загальнонаціональної бази даних про можливості 
працевлаштування в Україні 
4) вдосконалення системи професійного навчання працівників, зокрема для 
їх залучення у перспективні сектори економіки 

Основне місце серед ринків у фокусі займають країни ЄС, експорт до яких на 

сьогодні зростає, інші – це ринки, на яких українські виробники мають значний 

потенціал для експорту продукції, серед них Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, 

Саудівська Аравія, Канада, Об’єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати 

Америки, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Молдова, Японія, Індонезія, Таїланд, 

Бангладеш, Ліван, Філіппіни, Нігерія та Швейцарія. Для подальшої роботи з 

обраними ринками буде здійснений розширений аналіз, визначені можливості та 

форми оптимальної присутності України на цих ринках, а також розроблені 

стратегічні програми щодо виходу на зазначені ринки. Займаючи 5,3% території 

України з часткою населення 7,6%, Дніпропетровська область є одним з 

провідних регіонів України. Її внесок у валовий регіональний продукт держави 
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становить майже 11% і значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. 

Дніпропетровщина самодостатній регіон з потужним промисловим та науковим 

потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем 

розвитку транспорту і зв’язку, вигідним географічним положенням та багатими 

природними ресурсами. Область володіє близько 50% загальнодержавних 

запасів корисних копалин: 100% марганцевої руди, 70% залізної руди, 45% 

розвіданих запасів вугілля.  

За роки незалежності України відчутно зросла питома вага господарського 

комплексу області. Частка промислового виробництва збільшилась з 14,5 до 19,4 

відсотків, експорту – з 14,1 до 16,3%. 

Область має потужний промисловий потенціал, який характеризується 

високим рівнем розвитку важкої індустрії. 

У регіоні діють близько 500 великих та середніх промислових підприємств 

майже всіх основних видів економічної діяльності. 

Слід зазначити, що сальдо торговельного балансу Дніпропетровської 

області зросло та має позитивну величину, у 2018 році склало 2548,1 млн. дол 

США. За структурою тільки 13,2 % експорту відправляється до країн 

колишнього СНД, та 32,8 % до Європи, 33, 8 % – країн Азії, 14, 6 % – країн 

Африки та 4.3 % країн Америки (таблиця 2). 

Таблиця 2. Зовнішньоекономічна дяльність Дніпропетровського регіону  

у 2017 – 2018 роках 

 2017р. 2018р.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області: 
експортери товарів 1233 1203 

імпортери товарів 2248 2464 

Географія експорту, %:  
країни колишнього СНД  13,2 12,7 

країни ЄС 32,8 35,6 

країни Азії  33,8 28,8 

країни Африки 14,6 15,2 
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країни Америки  4,3 5,5 

Структура експорту, %:  

за розділами УКТЗЕД 
живi тварини; продукти тваринного походження 

0,4 0,4 

продукти рослинного походження 1,6 1,5 

жири та олії тваринного або рослинного походження 4,0 3,6 

готові харчові продукти 1,3 1,1 

мінеральні продукти 26,7 28,4 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості 

3,1 2,5 

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 0,7 0,8 

шкури необроблені, шкіра вичинена 0,0 0,1 

деревина і вироби з деревини 0,2 0,3 

маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 
матеріалів 

1,0 0,8 

текстильні матеріали та текстильні вироби 0,5 0,5 

взуття, головні убори, парасольки 0,0 0,0 

вироби з каменю, гіпсу, цементу 0,5 0,5 

перли природні або культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоціннекаміння, 

0,0 0,0 

недорогоцінні метали та вироби з них  55,2 55,1 

машини, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання, 

1,6 1,4 

засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 
засоби 

2,4 2,5 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 0,1 0,0 

різні промислові товари 0,4 0,4 

твори мистецтва 0,0 – 

товари, придбані в портах 0,0 0,0 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту, млн. дол. США: 

усього 7177,7 7857,2 

експорт 4860,9 5545,8 

імпорт  2316,8 2311,4 
 

Індекс промислового виробництва області за 2017 рік склав 99,7%. 

Підсумки діяльності індустрії регіону формувались внаслідок зменшення 

обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у добувній промисловості й 
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розробленні кар’єрів (індекс – 96,8%) та сфери постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (80,5%) при одночасному зростанні обсягів 

виробництва у переробній галузі (107%). 

Серед товаровиробників-переробників зростання рівня випуску продукції 

зафіксовано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування; гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції; харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів; коксу та продуктів нафтоперероблення; виготовлення виробів з 

деревини, паперу та поліграфічній діяльності; у машинобудуванні, крім ремонту 

і монтажу машин і устаткування (індекси 101,7–138%). 

У 2018 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 40,3 млрд.грн. капітальних інвестицій, що у 

порівнянних цінах на 28,9% більше обсягу 2016 року. 

Також значну частину капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток 

підприємств, що здійснювали операції з нерухомим майном (10% загального 

обсягу), сільського, лісового та рибного господарства (8,3%). Заклади 

державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування 

використали 7,5% усіх укладень. 

Обсяги експорту товарів у 2018році становили 7822 млн. дол. США, 

експорт послуг – 134 млн. дол., і у порівнянні з 2017 роком експорт товарів 

збільшився на 9,5%, імпорт – на 14,2%. Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу товарами дорівнювало 2458, 4 млн. дол. США. 

(рис.1.3). 

Імпорт товарів по Дніпропетровській області у 2018 році у порівнянні із 

2017 збільшився на 14, 2 % та його величина дорівнює 5264, 4 млн. дол. (рис.2). 

За січень-лютий 2019 року експорт товарів по області склав 1284, 3 млн. 

дол., імпорт товарів – 838, 2 млн. дол., сальдо торговельного балансу позитивне 

446, 1 млн. дол. 
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Рис. 1 Експорт товарів Дніпропетровської області, млн. дол. 

Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом 

області, її основа – це чорні метали: прокат сталевий, феросплави, інші 

напівфабрикати зі сталі, чавуну (46,3% загального обсягу експорту товарів). 

Також у значних обсягах експортувались руди, шлак і зола: залізорудний 

концентрат (23,2%); вироби з чорних металів: сталеві труби (7,9%), продукція 

агропромислового комплексу: соняшникова олія, насіннєва продукція, зерно 

(7,3%), продукція машинобудування: частини до залізничного транспорту, 

верстати, акумулятори, частини до сільськогосподарської техніки (4,0%); 

продукція хімічної промисловості (3,1%). 

 

Рис.2. Імпорт товарів до Дніпропетровської області, млн. дол. 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,46. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 159 країн 

світу.Сальдо торговельного балансу Дніпропетровської області у 2018 році 

складає 13611 млн. дол.(рис.3). 

 Експорт послуг у 2018р. у порівнянні із 2017р. збільшився на 4231 тис. 

дол. (рис 4). 

До країн ЄС спрямовується третина обласного експорту товарів, обсяг 

якого збільшився на 35,6 % і склав 2314,5 млн. дол. США (38,4% якого – це 

руди, шлак і зола, 27,9% – чорні метали). До країн Азії спрямовано 28,8 % 

експорту області, Африки – 15, 2 %,  

Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні; 

нафта та продукти її перегонки (30,3% загального обсягу); машини, обладнання 

та механізми; електротехнічне обладнання (14,4%), продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості (11,3%) та недорогоцінні метали та 

вироби з них (11%). 

 

Рис. 3. Сальдо торговельного балансу Дніпропетровської області, млн. дол. 
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У структурі експорту послуг переважали транспортні послуги  (31,8% 

загального обсягу експорту), у сфері телекомунікації; комп’ютерні та 

інформаційні (29,6%) та ділові (13,1%). В імпорті послуг – ділові (30,9% 

загального обсягу імпорту), роял ті та інші послуги, пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності (28,4%), транспортні (15%) та пов’язані з фінансовою 

діяльністю (12,4%). 

 

Рис. 4. Експорт послуг Дніпропетровської області, млн. дол. 

З початку інвестування в економіку регіону обсяг прямих іноземних 

інвестицій на 31 грудня 2018 року становив 3577,8 млн. дол., у розрахунку на 

одну особу населення дорівнював 1112,7 дол. США (у 1,5 раза більше, ніж у 

цілому по Україні – 767,0 дол. США). Область упевнено займає 1-е місце серед 

областей України за обсягами залучених іноземних інвестицій. 

Основу товарної структури експорту області складали чорні метали (45,1% 

від загального обсягу)та руди, шлак і зола (23,6%). 

Основу товарної структури імпорту області складали мінеральні продукти 

(31,6% від загального обсягу), машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання (15,5%), недорогоцінні металита вироби з них 
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(12,3%) й продукція  хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 

(11,5%). 

Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі 

експорту та імпорту товарів (16,3% та 9,3% відповідно) посіла друге місце після 

м.Києва. Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами 

Європейського Союзу.  

Підсумки діяльності індустрії регіону формувалися під впливом зростання 

обсягів випуску продукції (товарів, послуг) в усіх базових галузях промислової 

діяльності: переробній галузі (індекс – 102,5%), добувній промисловості і 

розробленні кар’єрів (102%) та сфері з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (103,6%). 

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів загальне збільшення 

темпів виробництва у 2018р. порівняно з 2017р. забезпечено досягненнями 

підприємств усіх базових напрямків: з видобутку кам’яного вугілля; металевих 

руд; каменю, піску та глини. Серед товаровиробників-переробників зростання 

темпів випуску продукції спостерігається у металургійному виробництві, 

виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (індекс – 

102,1%), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (103,8%), хімічних 

речовин і хімічної продукції (105,2%), машинобудуванні (107,8%). 

При цьому їх скорочення зафіксовано у виготовленні гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс – 97,9%), 

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, а також у 

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів (96,5% – у кожному виді діяльності), виготовленні виробів з 

деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (94,6%). 

У галузі з випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

виробництво продукції у 2018р. порівняно з попереднім роком зменшилось на 

3,5%. 
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Скорочення його рівня спостерігалося у виробництві молочних продуктів, 

м’яса та м’ясних продуктів, олії та тваринних жирів, готових кормів для тварин, 

продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних 

продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

При цьому збільшення обсягів виробленої продукції зафіксовано у випуску 

напоїв, переробленні та консервуванні риби, фруктів і овочів, виготовленні 

інших харчових продуктів. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів рівень випуску продукції у порівнянні з попереднім роком 

зменшився на 3,5%. У галузі з виготовлення виробів з деревини, виробництві 

паперу та поліграфічній діяльності у 2018р. темп випуску промислової продукції 

порівняно з 2017р. зменшився на 5,4% через скорочення обсягів виробництва 

паперу та паперових виробів. 

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення у 2018р. порівняно з 

2017р. індекс промислової продукції склав 103,8%. 

Підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

перевищено рівень виготовлення продукції 2018р. на 5,2%, у тому числі його 

зростання спостерігалось у виробництві мила та мийних засобів, засобів для 

чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів, іншої хімічної 

продукції. 

При цьому темп випуску продукції зменшено у виробництві фарб, лаків і 

подібної продукції, друкарської фарби та мастик; штучних і синтетичних 

волокон; основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і 

синтетичного каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної 

продукції. 

Показник виготовлення продукції 2018р. виробниками гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено на 

2,1%. За підсумками роботи у 2018р. у металургійному виробництві, 
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виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, показник 

динаміки зріс на 2,1%. Зростання рівня випуску продукції галузі зафіксовано як 

у металургійному виробництві, так і у виробництві готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування. 

У машинобудуванні у 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової 

продукції становив 107,8%, що забезпечено зростанням рівня виготовлення 

продукції (товарів, послуг) у випуску комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції; автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів. 

Вітчизняні та іноземні експерти упевнені, що у вітчизняному 

законодавстві чимало пунктів, усунення яких може допомогти не лише 

успішним і великим експортерам, а й підприємствам, які тільки-но починають 

освоювати зовнішні ринки. 

Одне з ключових питань розвитку експорту – це не питання фінансування. 

У випадку, коли українські експортери заявляють про те, що є учасниками на 

ринках тих чи інших країн, це не зовсім корректно. Адже наш експортер усього 

лише передає свій товар оператору іноземного ринку. Якщо ж український 

експортер хоче зайти на конкретний ринок для розвитку власної дистрибуції, 

наприклад, відкрити своє представництво, він наштовхнеться на цілий ряд 

перешкод. 

Створення експортної стратегії, якою пишається Міністерство 

економрозвитку і торгівлі, – це лише перший крок. Адже наявність самого 

документа бізнесу не допомагає, і без розробки регіональних і галузевих 

стратегій її взагалі не можна буде застосувати на практиці. Підприємці від 

Міністерства економрозвитку чекають не стратегій, а цілком конкретних 

поправок до чинних законів, усунення бюрократичних та адміністративних 

бар'єрів, зниження корупційних ризиків. І почати, мабуть, варто з нової редакції 

закону про зовнішньоекономічну діяльність. І приймати її слід не заради 
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додаткових пунктів у різних рейтингах, а задля підвищення ефективності роботи 

вітчизняного експортера і реального виходу на ринки інших країн. Економічний 

і експортний потенціал як країни, так і області – взаємозалежні сторони 

суспільного виробництва. Динамічна й ефективна з досконалою структурою 

національна економіка є запорукою високого рівня експортного потенціалу. В 

свою чергу, високі обсяги експорту створюють можливості для збільшення 

імпорту, зокрема високих технологій і устаткування, що сприяє розвитку 

економіки в цілому. Отож, якщо країна хоче посісти гідне місце в сучасному 

світі, вона повинна приділяти дуже серйозну увагу розвитку експортного 

потенціалу. Ця безперечна істина особливо важлива для України як країни, що 

порівняно недавно вийшла на світову арену як незалежна держава. На жаль, за 

десятиріччя незалежності Україна не тільки не збільшила свій експортний 

потенціал, але частково втратила й те, що було нагромаджено за минулі роки. На 

момент проголошення незалежності Україну можна було класифікувати, як 

індустріально-аграрну країну, що мала високий рівень науково-технологічного 

потенціалу й висококваліфіковані людські ресурси. Звідти й наявність відносно 

високого експортного потенціалу. Зокрема, за оцінками експертів у 1992 році 

Україна очолювала рейтинг країн СНД за зовнішньоекономічним потенціалом із 

сукупною оцінкою 83 з максимально можливих 120 балів; тоді як країни Балтії 

мали 77 балів, Росія – 72. Проте у подальшому було втрачено чималу частину 

цих конкурентних переваг. І в третьому тисячолітті для України досить 

реальною стає загроза опинитися на периферії світового господарства щодо 

розвитку економіки, структури промислового виробництва, стану сільського 

господарства. Навіть сьогодні не подолано небезпеку для нашої країни лишитися 

за рамками процесів глобалізації. 

Про недосконалість експортного потенціалу свідчить і структура 

зовнішньої торгівлі України і, в першу чергу, її експорту. Більшу частину 

експорту України становить продукція з низьким ступенем переробки, зокрема 

чорні метали та вироби з них (понад 42%), мінеральні продукти (понад 10%). У 

той же час частка продукції більш високого ступеня переробки, насамперед 
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машин та устаткування, незначна. А питома вага такої наукоємної продукції як 

літальні й космічні апарати та їх складові ледь перевищує 1 %, що не відповідає 

загальносвітовим тенденціям. У товарній структурі світової торгівлі нині 

переважають готові вироби (передусім машини та устаткування), хімічні товари, 

при відносно незначній частці палива, сировини та продовольства в загальному 

обсязі. У розвинених країнах питома вага продовольства у експорті становить 7-

8 відсотків, сільськогосподарської сировини – близько 1 відсотка, руд та 

металів – близько 3 відсотків, палива – 4 відсотки, готових виробів – понад 80 

відсотків. У країнах, що розвиваються, питома вага зазначених груп товарів 

становить, відповідно, близько 8, 2,5, 3,7, 15 та 70 відсотків. Таким чином, 

структура експорту України не відповідає навіть відповідній структурі країн, що 

розвиваються [1, c. 41]. 

Аналогічна картина спостерігається і щодо експорту послуг. Так, 

найбільшу їх частину становлять транспорті послуги – близько 85 відсотків. Цей 

показник практично не змінюється в останні роки, хоча у світових масштабах 

відповідний сектор вже не перевищує 25%. Експорт туристських послуг України 

сягає близько 0,1% загального обсягу, в той час як у світі – понад 32%. І це при 

тому, що Україна має один із найбільших у світі туристичних і рекреаційних 

потенціалів. 

Підвищення рівня експортного потенціалу України й на його основі 

збільшення обсягів і раціоналізація структури вивозу та надання послуг можливі 

лише за умов розвитку і вдосконалення економіки в цілому. Світова практика 

має певний досвід щодо вирішення вказаних проблем, врахування якого, на 

нашу думку, є доцільним і може сприяти підвищенню як економічного, так і 

експортного потенціалу України. 

Одна з найважливіших рис сучасного світового господарства – зростання 

ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) на товарних і фінансових ринках. 

Нині третина світової торгівлі припадає на угоди між базовими компаніями і 

їхніми закордонними філіями і ще одна третина – на торгівлю між компаніями, 
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що входять до транснаціональних стратегічних спілок. За даними ООН у світі 

нараховується 35 тисяч транснаціональних корпорацій із 150 тисячами філій. 

Поряд з корпоратизацією в промислово розвинутих країнах активно набирає 

ваги малий і середній бізнес, який потужні корпорації використовують як 

своєрідне живильне середовище. Це, по-перше, дає змогу мінімізувати недоліки, 

притаманні діяльності ТНК, і, по-друге, протидіє їхньому прагненню 

монополізувати світові ринки. Так, в США, де рівень корпоратизації найвищий, 

великі компанії дуже широко використовують мобільність малих підприємств, а 

також їх здатність до оперативної адаптації до змін ринку. При цьому малі фірми 

здійснюють не просто дилерські функції, а виконують роль проміжного ланцюга 

від виробництва до споживання, а пробують ризикові проекти тощо [3, c. 124-

125]. 

В Україні зарубіжний досвід розвитку і вдосконалення економічного 

потенціалу і його експортної складової майже не застосовується. В країні немає 

жодної національної корпорації, яку можна було б віднести до розряду 

транснаціональних. Функціонування міжнародних ТНК на території країни 

також обмежене. Їх практично немає у галузях, які визначають економічний 

потенціал країни та її експортні можливості. Роль малих і середніх підприємств 

у розвитку економіки і особливо експортного потенціалу країни теж незначний. 

При подальшому проведенні реформ, на нашу думку, необхідно більш активно 

провадити процес корпоратизації економіки шляхом залучення іноземних 

інвестицій через створення спільних корпорацій. У подальшому спільними 

зусиллями їх можна довести до конкурентоспроможного стану. Такими 

галузями, зокрема, можуть бути металургійна промисловість, авіаційна та 

космічна галузі, суднобудування, льонарство тощо. Це активізує процес 

проникнення українських товарів на ринки західних країн і, зокрема, 

Європейського Союзу. Таким чином, актуальною є розробка стратегії 

просування своєї продукції на ринки промислово розвинутих країн, в першу 

чергу, Європи. Основою її повинно стати широке залучення іноземного капіталу 

для модернізації і розвитку українських підприємств з одночасним 
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проникненням українського капіталу в ЄС. Такий шлях співробітництва дає 

змогу швидше реалізувати стратегічний напрям зовнішньої політики України – 

інтеграцію до Європейського Союзу. 

Відомо, що для того, аби країна мала значний експортний потенціал, 

необхідно всіляко стимулювати експортне виробництво. У таких країнах, як 

США, Великобританія, Швейцарія, де є досить широкі внутрішні ринки грошей і 

капіталу, багато комерційних банків охоче кредитують зовнішньоторговельні 

операції на тривалі строки, якщо їх підтримує емісійний інститут через 

переоблік їх зобов'язань (в разі виникнення у банків проблем з ліквідністю). В 

інших державах (Австрія, Франція, ФРН, Італія) державні інститути не 

відіграють вагомої ролі в експортному фінансуванні, а є приватні структури, які 

надають середньо – і коротко термінові кредити. У більшості інших 

західноєвропейських країн, а також в Японії й Канаді, комерційні та інші 

приватні банки неохоче йдуть на виділення більш-менш значних ресурсів на цілі 

фінансування зовнішньої торгівлі. Тому там існують достатньо великі державні 

інститути. Серед останніх активну роль відіграють страхові компанії [4, c. 52-

53].В Україні такої системи поки що практично немає, тоді як без неї вихід на 

зовнішні ринки вельми ускладнений. Вона потрібна всім експортерам, а тим 

більше малим підприємствам. Враховуючи брак коштів у державному бюджеті 

України для стимулювання експорту слід ширше залучати кошти комерційних 

банків, надаючи їм при цьому певні пільги з боку НБУ. 

Важливою особливістю стимулювання експорту є його страхування, 

пов'язане не тільки з довгим терміном поставки продукції (послуг), а і з 

комерційними та політичними ризиками, які стали чинними в міжнародній 

бізнесовій практиці. Роль страхування зросла за останні роки, особливо у зв'язку 

з важким валютно-фінансовим станом багатьох держав, непогашенням кредитів, 

відстрочкою платежів військовими діями в окремих регіонах світу, політичною 

нестабільністю держав. 
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Сутність державного страхування експортних та кредитних ризиків 

визначається в зобов'язаннях уряду (в особі спеціальних органів) взяти на себе 

витрати з виконання контрактів, якщо покупець не може виконати прийняті 

умови. Крім того, у багатьох країнах широкий розвиток отримала система 

страхування так званих фінансових ризиків, яке здійснюють різні фінансові 

установи і насамперед банки. Це фінансові ф'ючерси, форвардні опціони та 

багато інших. В Україні такого роду фінансові інновації не застосовуються, що 

також стримує розвиток зовнішньої торгівлі. 

Як свідчить світовий досвід, одним з напрямів стимулювання експорту є й 

податкові пільги: вільнення постачальників експортних товарів (послуг) на 

визначений період від сплати податків на частину поточної виручки і 

експортних операцій; надання пільгових умов за амортизаційними 

відрахуваннями; переведення коштів від експорту на спеціальні рахунки, які 

неоподатковуються; створення резерву для заохочення виробництва експортної 

продукції підприємствами малого та середнього бізнесу. 

Слід зазначити, що суттєвою відмінністю складу податкової системи 

України від звичайного європейського набору є відсутність повноцінного 

податку на майно (матеріальні об'єкти, які можуть бути предметами володіння, 

користування і розпорядження), в нашій країні фактично відсутній так званий 

податок на розкіш. Він являє собою оподаткування предметів, споживання яких 

свідчить про багатство або про відносну заможність. За способом стягнення цей 

податок є прямим, оскільки сплачується безпосередньо суб'єктами з майна чи 

додаткового доходу платника податку. Зазвичай ним обкладаються фізичні 

особи, які мають в особистому споживанні предмети розкоші. У деяких країнах 

цей податок прогресивний (чим більше вартість об'єкта оподаткування, тим 

більша сума податку). Ставки диференціюються залежно від мети введення 

даного податку державою, це пояснюється економічною політикою, 

інфляційними очікуваннями, зростанням або спадом ВВП, темпами 
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економічного зростання, дефіцитом бюджету, соціальним розшаруванням 

суспільства і т. ін.  

У відповідності до митного кодексу України експорт (остаточне 

вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари 

випускаються для вільного обігу за межами митної території України без 

зобов'язань щодо їх зворотного ввезення (ч. 1 ст. 82 МКУ). (У частині валютного 

регулювання таких операцій слід урахувати, що виручка резидентів у іноземній 

валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у 

строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 120 

календарних днів з дати оформлення (виписки вивізної митної декларації) 

продукції, що експортується (ст. 1 Закону № 185 з урахуванням п. 1 Постанови 

КМУ № 410). 

Причому банк знімає експортну операцію резидента з контролю після 

зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього. А 

надходження валюти на розподільчий рахунок банку, на думку офіційних 

органів, не свідчить про закінчення строку проведення розрахунків. Порушення 

резидентами зазначених строків тягне за собою стягнення пені за кожний день 

прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки в іноземній валюті, 

перерахованої у гривню за валютним курсом НБУ на день виникнення 

заборгованості (ст. 4 Закону № 185). Однак загальний розмір нарахованої пені не 

може перевищувати суму неодержаної виручки. 

Причому уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні 

операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань 

зарахуванням зустрічних однорідних вимог : 

– в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора / російських рублях 

(незалежно від суми операції); 
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– в інших валютах (якщо загальна сума зобов'язань, які припиняються 

зарахуванням у межах одного договору з експорту товарів, перевищує в 

еквіваленті 500000 доларів США). 

Варто також урахувати, що на цей час діє вимога щодо обов'язкового 

продажу на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) 

надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є 

уповноваженими банками, фізичних осіб – підприємців, а також надходжень в 

іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі 

індивідуальних ліцензій НБУ (п. 2 Постанови № 410). 

Ці надходження підлягають обов'язковому продажу на МВРУ в розмірі 

50 %. Уповноважений банк зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж 

надходжень в інвалюті відповідно до цих вимог виключно на наступний робочий 

день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок банку. 

У податковому кодексі України передбачено лише одне коригування 

фінрезультату за операціями з експорту товарів і стосується воно тільки 

контрольованих операцій. Зокрема, «високоприбуткові» платники податку на 

прибуток (з річним доходом понад 20 млн. грн.), а також особи, які не поставили 

у декларації з податку на прибуток підприємств відмітку про непроведення 

коригувань, збільшують фінрезультат на суму перевищення ціни, визначеної за 

принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю 

реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у 

випадках, визначених ст. 39 ПКУ (пп. 140.5.1 ПКУ). 

Операції з вивезення товарів у митному режимі експорту оподатковуються 

ПДВ за нульовою ставкою (пп. «а» пп. 195.1.1, п. 206.4 ПКУ). При цьому датою 

виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації, що 

засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до 

вимог митного законодавства (пп. «б» п. 187.1 ПКУ). 
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Податківці зазначають, що на дату виникнення податкового зобов'язання 

платник ПДВ – експортер складає податкову накладну з урахуванням офіційного 

курсу гривні до іноземних валют, який установлено Нацбанком у попередній 

робочий день. 

Цю податкову накладну постачальник заповнює державною мовою. Однак 

у разі неможливості перекладу на державну мову найменування нерезидента, 

заповнення рядка «Отримувач (покупець)» у такій податковій накладній 

допускається без перекладу на державну мову. 

Позицію щодо нарахування податкових зобов'язань за ставкою 20 % із 

суми перевищення мінбази за будь-якими експортними операціями можна 

вважати незаконною, що підтверджують і суди (див., наприклад, постанови 

ВАСУ від 16.02.2016 р. № К/800/47756/15, від 22.03.2016 р. № К/800/48575/15). 

При здійсненні експортної операції слід враховувати вимоги абз. 2 п. 188.1 ПКУ, 

згідно з якими база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути 

нижчою мінімальної планки. При цьому перераховують базу оподаткування в 

гривні, виходячи з курсу НБУ, який діяв на 0 годин дня оформлення митної 

декларації (п. 214.2, ст. 391 ПКУ).За загальним правилом, до операцій з 

вивезення (експорту) товарів застосовується нульова ставка ПДВ (п.п. «а» п.п. 

195.1.1 ПКУ). Причому факт вивезення товару за межі митної території України 

необхідно підтвердити митною декларацією (МД), оформленою відповідно до 

вимог митного законодавства (п.п. «б» п. 187.1 ПКУ) і повідомлення про 

фактичне вивезення товарів. 7 лютого 2019 року вступив в дію новий Закон 

України «Про валюту і валютні операції». Головною новацією цього Закону є 

створення сприятливого бізнес-клімату. Що стосується підприємств, то відтепер 

вони матимуть не півроку, а рік, аби розрахуватися за експортно-імпортними 

контрактами. Індивідуальні ліцензії на валютні операції, що видавалися на 

конкретну суму і термін, будуть замінені на так звані е-ліміти. Компанії 

матимуть право інвестувати за кордон до 2 млн. євро на рік без отримання таких 

дозволів.На операції, сума яких не перевищує еквівалент 150 тис. грн., валютний 
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контроль взагалі не розповсюджуватиметься. Ці два нововведення мають значно 

полегшити експорт, вважають банкіри. Юридичним особам дозволять вільно 

користуватися рахунками за кордоном (крім переказів коштів з України на такі 

рахунки). Слід зазначити, що втратив чинності Закон України «Про порядок 

розрахунків в іноземній валюті», Декрет КМУ «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю». 

Розвиток експорту є пріоритетним напрямком діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України в 2017 році та є складовою програми 

роботи Кабінету Міністрів України до 2020 року. Офіс з просування експорту 

став важливою основою системи підтримки експорту в Україні, над якою 

працює Міністерство. 

В Україні створено офіс з просування експорту (Export PromotionOffice) – 

консультативно-дорадчий орган Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України (МЕРТ), який було започатковано Наказом МЕРТ №1861 від 03 

листопада 2016 року в якості «єдиного вікна» допомоги українським 

експортерам в отриманні доступу до зовнішніх ринків.Активна діяльність Офісу 

починається з грудня 2016 року після підписання багатостороннього 

Меморандуму між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і 

проектом AgriteamCanada «Експертна підтримка врядування та економічного 

розвитку» (EDGE) та фондом WesternNISEnterpriseFund, який фінансує проекти 

та ініціативи з проведення реформ в Україні.  

В рамках фінансованої ЄС Програми «EU4Business» у грудні 2017 року ГС 

«Фонд підтримки реформ в Україні» підписав з Європейським банком 

реконструкції та розвитку договір про запуск проекту «Консолідація 

експортного потенціалу та сприяння доступу на зовнішній ринок малого та 

середнього бізнесу України» у співпраці з експертами, що входять до складу 

робочої групи Офісу з просування експорту. 
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Головна мета проекту – поліпшити доступ українського малого та 

середнього бізнесу до зовнішніх ринків. Стратегічна мета Офісу з просування 

експорту – підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на 

зовнішніх ринках шляхом: розвитку експортних компетенцій українського 

бізнесу; промоції українських товарів та послуг за кордоном; надання допомоги 

в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним 

бізнесом. 

Ключові напрямки роботи: інформація та аналітика; експортний 

консалтинг; освітня платформа; бізнес-можливості; міжнародні державні 

закупівлі; B2G майданчик; платформа SheExports. 

Досягнення Офісу з просування експорту:  

1. Освіта для експортерів.Офіс з просування експорту розробив освітні 

продукти для бізнес-кіл та експортерів України. Офісом було проведено 

тридцять чотири освітні заходи протягом десяти місяців. У партнерстві з Урядом 

Естонії в листопаді 2017 року відбувся запуск дворічної дворівневої програми 

«Експортна Революція». В межах роботи освітнього напряму планується 

відкриття Експортної Академії, яка орієнтуватиметься на розвиток людських 

компетенцій у сфері експорту. 

2. Бізнес-можливості. Офісом було організовано вісім торгових місій та дві 

виставки для сто дванадцяти українських компаній у країнах, які цікавлять 

українських експортерів. В межах напряму для українських виробників 

проведено більше тисячі бізнес-зустрічей закордоном та сформовано більше 

1500 іноземних контактів для налагодження співробітництва між українськими 

експортерами та закордонними імпортерами. Зокрема, п'ятсот українських 

виробників скористались розробленими експертами Офісу прогнозами щодо 

дев'яти зовнішніх ринків та експортним аналізом. 

3. Експортний консалтинг. Двісті шістдесят п'ять українських експортерів 

скористались послугами Офісу з просування експорту з експортного 
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консалтингу. Для зручності експортерів експерти Офісу сформували зручне 

портфоліо послуг, яке відповідає запитам українських експортерів. Індивідуальні 

консалтингові послуги отримали сорок три українські компанії, які скористалися 

допомогою у розробці стратегії виходу на іноземні ринки для покращення своїх 

експортних показників. Офіс також налагодив мережу з сімдесяти двох 

висококваліфікованих закордонних і місцевих консультантів, які надають 

послуги у сорока двох державах, та можуть забезпечувати українських 

виробників актуальними даними про кон’юнктуру необхідного для них ринку. 

Сто вісімдесят п'ять українських експортерів вже використали новий інструмент 

Enterprise Europe Network (EEN), який націлений на розширення експорту 

продукції, що виробляться; більше трьохсот виробників були протестовані на 

готовність до експорту. 

4. Платформа B2G. Платформа B2G розроблена як ефективний майданчик 

для ведення діалогу між владою та бізнесом. Важливим інструмент B2G є 

координація Ради з просування експорту при МЕРТ. Протягом року на основі 

платформи сформовано спільноту з більше тисячі двохсот учасників. До 

спільноти входять представники бізнесу, центральні органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, асоціації й торгово-промислові палати для 

дієвої комунікації й ефективного реагування на запити експортерів. 

5. Напрям з міжнародних публічних закупівель GPAinUA. Завдяки 

експертам напряму українська компанія вперше перемогла у тендері GPA. Крім 

того, команда GPAinUA допомогла державному підприємству ДГЗП 

«СпецТехноЕкспорт» виграти тендер та підписати дворічний контракт з 

європейською компанією. Міжнародні публічні закупівлі відкривають 

українським компаніям доступ до сорока п'яти ринків об’ємом в 1,7 трлн. дол. 

6. Платформа SheExports. Офіс створив платформу SheExports з метою 

збільшення участі жінок в експорті для розвитку української економіки за 

допомогою покращення компетенцій у міжнародній торгівлі та інноваційному 

підприємництві. Протягом дев'яти місяців SheExports перетворилася у 
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повноцінний проект, який працює над напрямами розвитку затребуваними 

жінками-підприємницями. Влітку 2017 року Офіс з просування експорту в 

рамках Платформи SheExports здобув статус верифікатора ініціативи SheTrades 

Міжнародного торгового центру (ITC),метою якої є об’єднання одного мільйона 

жінок-підприємниць до 2020 року. 

Принципове значення має й те, що наша держава володіє розвиненою 

промисловістю, забезпечена об'єктами виробничої й соціальної інфраструктури, 

розгалуженою системою комунікацій, в тому числі транспортною мережею і 

засобами зв'язку. Україна має бути зацікавлена у створенні передусім 

зовнішньоторговельних (експортоорієнтованих), виробничих і науково-

технічних зон. Два останні типи також можна віднести до експортоорієнтованих, 

маючи на увазі їхню спрямованість на розвиток потенціалу. Важливе значення 

для підприємств може мати підтримка з боку держави у галузі вивчення ринків, 

організації реклами, участі у виставках, ярмарках тощо. За рубежем з цією 

метою витрачаються значні державні кошти. Так, у Великобританії фірми мають 

право на покриття за рахунок держави до однієї третини своїх витрат на 

дослідження зовнішніх ринків, до половини витрат на заснування закордонних 

контор і товарних складів. Значні кошти виділяються на фінансування участі 

англійських фірм у ярмарках, створення постійних експортних центрів, 

проведення «британських тижнів» тощо [5, c. 108]. 

Україна відноситься до країн, яким необхідно розвивати прискореними 

темпами виробництво, що орієнтовано на експортта активізувати 

міжнаціональну діяльність в напряму пошуку нових ринків збуту. У зв’язку з 

тим, що Україна втратила ринки країн пострадянського простору та має 

складність проникнення на ринки ЄС, їй необхідно опановувати інші ринки, де 

існує потреба у продукції, що виробляється в Україні та на яких не існує 

нетарифних обмежень. Відповідно до Національної стратегії розвитку 

експортуУкраїні необхідно орієнтуватись на налагодження більш тісних 

відносин з країнами Африки, Азії, Латинської Америки і це може бути важливим 
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напрямком в проведенні зовнішньої політики України. Але структура економіки 

України поки що не зможе забезпечити зростання ВВП на рівні 7-9 % на рік, як 

це було на початку 2000-х. Зниження товарообігу з Росією повинно 

компенсуватися не стільки за рахунок поглиблення співробітництва з ЄС, а 

завдяки відкриттю нових ринків країн Азії та Північної Азії. За останні кілька 

років географія зовнішньої торгівлі України суттєво змінилась. Росія поки що 

залишається однію з великих країн-торговельних партнерів України, але її 

важливість для української економіки знизилась. Економічний розвиток 

України, що ґрунтується на постійному зростанню цін на зерно, руду і метал 

вичерпано в Україні. Більшість науковців та експертів оцінюють Україну як 

низкотехнологічну країну, для якої характерні величезні диспропорції майже в 

усіх сферах життєдіяльності. Кількість імпорту значно перевищує експорт 

внаслідок відставання промислового та інноваційного розвитку від країн Європи 

та Китаю, Азії. 

Слід зазначити, у 2018 році від’ємне сальдо зовнішньоторговельного 

балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн. доларів, що в 2,3 рази більше, 

ніж у 2017 році (2501,1 млн. доларів). Платіжний та торговельний баланс 

України у 2018 році наданий у додатку 4. 

Слід відмітити, що ситуація щодо реалізації експортного потенціалу 

регіону погіршилася з 2014р. внаслідок ряду політичних, економічних факторів 

та негативного впливу РФ. Попри різке зменшення за останні роки торговельно-

економічної залежності України від Росії у деяких секторах усе ще 

спостерігається її загрозливий для національної безпеки рівень. Останні п’ять 

років минули під знаком активного згортання українсько-російських 

торговельно-економічних контактів. Спочатку поштовхом стало створення у 

2011-му Митного союзу в складі Росії, Казахстану та Білорусі, після чого 

Москва вдалася до торговельних воєн проти наших виробників, щоб примусити 

Київ до вступу. А з літа 2013-го, особливо після початку російської військової 

агресії проти України у 2014-му, та набрання чинності економічною частиною 
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Угоди про асоціацію України з ЄС із 2016-го, цей процес прискорився. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких освоєно 87,5% загального обсягу. Частка 

інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила 

9,3%. У загальному обсязі капітальних вкладень більше половини (58,9%) 

складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами. Також значну 

частину капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств, що 

здійснювали операції з нерухомим майном (10% загального обсягу), сільського, 

лісового та рибного господарства (8,3%). Заклади державного управління й 

оборони, обов’язкового соціального страхування використали 7,5% усіх 

укладень. Слабким місцем українського експорту товарів до РФ лишається те, 

що більшість із них усе ще має дуже велику частку поставок саме на російський 

ринок у їх загальному вивозі з України. Експорт до Росії всієї атомної сировини, 

що використовується для подальшого виробництва ядерного палива та 

матеріалів у РФ, які потім у готовому вигляді імпортуються до України, є 

наслідком багаторічної бездіяльності нашої влади у створенні власного циклу 

виробництва ядерного палива для українських АЕС. Як бачимо, російський 

ринок лишається для цих виробників ключовим в експортних поставках, а 

подекуди й загальному обсязі випуску, попри помірні поставки відповідної 

продукції. З одного боку, це ілюструє інерційність маркетологічнихта 

виробничих стратегій менеджменту відповідних підприємств, який докладає 

недостатньою зусиль для пошуку можливостей переорієнтувати свої виробничі 

потужності на випуск модифікацій продукції, що збувалася б на третіх ринках 

або всередині країни. З другого – вказує на відсутність державної політики 

підтримки переорієнтації таких підприємств із російського ринку на внутрішній 

чи ринки третіх країн. Зокрема, і через цільове пільгове кредитування закупівлі 

та модернізації обладнання, перенавчання персоналу. Позначаються також 

недостатній обсяг держзамовлення і часто безпідставне надання переваги при 

закупівлі відповідної техніки та обладнання в самій Україні. 
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Велика залежність від російського ринку зберігається також за окремими 

видами готового металопрокату. Наприклад, до РФ досі надходить 77,5% 

вітчизняного експорту кутиків, фасонних та спеціальних профілів зі сталі, 58,1% 

плоского прокату зі сталі з гальванічним покриттям (на $27,8 млн. ), 72,7% 

плоского прокату з легованої сталі (на $20 млн.), 48,1% експорту прутків, 

брусків та спеціальних профілів із корозійностійкої сталі (на $14,5 млн.). 

Як бачимо, для експорту окремих видів прокату залежність від російського 

ринку була дуже великою, хоча на тлі вивозу всього сталевого прокату (який за 

той самий період становив $1,4 млрд.) чи тим більше всієї продукції чорної 

металургії ($2,9 млрд.) означені обсяги порівняно незначні. Не існує більше й 

колишньої залежності від російського ринку українських виробників труб, які в 

минулому були чи не основними фігурантами торговельних воєн двох країн. У 

січні – квітні 2017 року частка РФ у їх експорті з України становила лише 24,3% 

(на $31,2 млн. ). 

Водночас чималу залежність від російського ринку все ще мають 

виробники низки видів іншої промислової продукції з України. Зокрема, до 

РФ спрямовується 50,5% українського експорту шпалер (на $20,2 млн. за 

січень – квітень 2017-го), 58,4% – керамічної плитки (на $12,8 млн.), 45,1% – 

некрейдованого паперу та картону (на $9,5 млн.), 50% – пластмасової тари для 

транспортування і пакування товарів (на $13,5 млн.). Попри те, що мова аж 

ніяк не про провідні галузі української економіки, у річному вимірі все ж за 

кожним із названих видів товарів також ідеться про обсяги реалізації в РФ на 

1 млрд. грн. і більше. Її частка в їх загальному експорті дуже велика, тож 

втрата російського ринку для низки виробників відповідних галузей може 

бути досить болісною. 

Таким чином, зменшення частки російського ринку з близько 30% 

загального експорту вітчизняних товарів до 9,3% (за перші чотири місяці 

2017-го) відбулося на тлі нерівномірності за окремими групами товарів. Тоді як 

більша їх частина до Росії або взагалі не постачається, або постачається в межах 
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кількох відсотків загального експорту. Основу українських поставок до РФ і далі 

становлять ті товари, переважна частина яких дуже залежна саме від цього 

ринку, що робить їх постачальників надзвичайно вразливими не лише до 

тамтешньої економічної кон’юнктури, а й до двосторонніх відносин. А в реаліях 

України це означає переважно їх орієнтацію на лобіювання російської позиції[8]. 

Проте експорт товарів у країни ЄС демонструє стійку позитивну динаміку. І за 

підсумками першого кварталу 2019-го (відносно аналогічного періоду 2018-го) 

його обсяг зріс на 782,3 млн. дол. (+24,5%). Окрім країн ЄС до групи торгових 

партнерів, які нарощують імпорт українських товарів, увійшли також: Індія (на 

353,8 млн. дол.), Росія (на 284,6 млн.дол.), Туреччина (на 177,7 млн.дол.), Іран 

(на 146,2 млн.дол.), Єгипет (на 136,0 млн.дол.), США (на 125,4 млн.дол.), Ізраїль 

(на 106,1 млн.дол.), (таблиця 3). 

Таблиця 3. Топ-15 ринків-імпортерів товарів та послуг з України  

у 1 кв. 2019р. [11] 

І квартал 2019 р. 

Місце в 
загальному 
рейтингу 

Місце в 
рейтингу 
регіону 

Країни  Частка 

1 1 Країни ЄС 36,4% 

2 Азія, у т.ч. 21,6% 

3 Індія 6,1% 

 4 Туреччина 5,2% 

 7 Китай 3,0% 

 8 Іран 2,1% 

 10 Ізраїль 1,9% 

 12 ОАЕ 1,2% 

 13 Ірак 1.1% 

 14 Саудівська Аравія 1,0 

3 Країни колишнього СРСР *, у т.ч. 17,0% 

2 РФ 14,0% 
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9 Білорусь 2,1% 

 15 Молдова 0,9% 

4 Африка, у т.ч. 4,9% 

5 Єгипет 4,9% 

5 Америка, у т.ч. 3,1% 

1 США 3,1% 
 

 
Слід зазначити, що у фізичних обсягах експорт України до РФ за 10 

місяців 2018 року становив фактично ті ж таки 1,4 млн. т, що й за відповідні 
місяці 2017-го (1,37 млн. т). Основний приріст забезпечило зростання ціни на 
тонну продукції з $286 до $307 (Рис.5).  

 

 

Рис.5. Товари, експорт яких зріс під час україно-російського конфлікту 
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Найбільшу частку в українському експорті до РФ знову-таки утримує 

продукція вітчизняного машино- та приладобудування. За підсумками 10 місяців 

2018 року на неї припало майже 27% усього вітчизняного експорту до РФ. Однак 

наразі йдеться про незначні залишки колись багатомільярдних обігів. Які до того 

ж за абсолютною більшістю позицій далі зменшуються навіть на тлі 

подорожчання одиниці продукції.  

 Зокрема, як свідчать розгорнуті дані Держстату за 10 місяців 2018-го, 

порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли поставки до РФ 

лише електричних машин (на 18%). Натомість експорт продукції 

суднобудування зменшився на 7,8%, залізничних локомотивів – на 10,3%, 

приладів та апаратів оптичних – на 20,9%, засобів наземного транспорту та 

комплектуючих до нього – на 30%, фактично припинилися поставки літальних 

апаратів і їхніх частин, на 21,6% зменшилися поставки іншої продукції 

машинобудування (головним чином механічні машини й промислове 

обладнання).  

Майже чверть українського експорту до РФ, як і раніше, становить 

продукція чорної металургії та металообробки (23,8% за 10 місяців 2018-го). 

Однак тут загальні обсяги експорту також значно впали (чорних металів – на 9%, 

виробів із них – на 6,6%). Причому це відбулося всупереч значному підвищенню 

цін на основні види української металопродукції, яка постачалася до Росії. 

Наприклад, тонна плаского гарячекатаного прокату з вуглецевої сталі без 

покриття, завширшки понад 0,6 м за 10 місяців 2018 року в середньому 

коштувала 555 доларів проти 484 за той самий період 2017-го. Такого самого 

холоднокатаного прокату – 562 проти 534 доларів, аналогічного прокату із 

покриттям – 667 проти 597 доларів. Тонна кутиків, фасонних і спеціальних 

профілів із вуглецевої сталі – 667 проти 567доларів за той самий період 2017 

року.  
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Зменшення виторгу українських постачальників у цих умовах 

пояснюється ще швидшим, ніж зростання цін на одиницю продукції, 

зменшенням фізичних обсягів її поставок. Подекуди в півтора раза й більше. 

Наприклад, експорт сталевого прокату з покриттям зменшився до 71,7 тис. т із 

108,5 тис. т за аналогічний період 2017-го, а кутиків, фасонних і спеціальних 

профілів – до 184,6 тис. т проти 314,1 тис. т за той самий період рік тому. 

Аналогічна ситуація й із готовими виробами з чорних металів, зокрема ціна 

однієї тонни безшовних труб (крім чавунних) зросла з $1036 за 10 місяців 

2017 року до $1540 за ці самі місяці 2018-го. Однак фізичні обсяги експорту 

впали фактично в ті ж таки півтора раза: із 70 тис. т за 10 місяців 2017 року до 

47,7 тис. т за 10 місяців 2018-го.  

Як бачимо, обсяги поставок основних українських експортних товарів до 

РФ не те що не зросли, а більш чи менш помітно зменшилися за останній рік. 

Натомість лідерами зростання, які йшли проти тренду, стали переважно 

другорядні товарні групи (див. «Проти тренду»), частка яких у загальних обсягах 

українських поставок до РФ та виробництві відповідних галузей вітчизняної 

економіки є незначною.  

У результаті 2018-й для наших виробників минув під знаком наступного 

зменшення залежності від російського ринку збуту.  

На відміну від українського експорту до Росії, російський імпорт в Україну 

2018 року далі досить динамічно зростав у грошовому виразі й сягнув $8,1 

млрд., що було майже на 60% більше, ніж на мінімумах 2016-го. Хоча динаміка 

й тут вичерпується. Якщо 2017 року російські поставки до України зросли на 

понад $2 млрд., то 2017-го – вже лише на $0,9 млрд. Темп приросту російських 

поставок повільніший, ніж імпорту України з усіх країн світу. Тож частка також 

знижується: від 14,6% у 2017 році до 14,2% у 2018-му. Те саме відбувається і з 

часткою РФ в експорті українських товарів. 
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 Утім, уважніший розгляд російського імпорту до України в розрізі 

окремих товарів засвідчує, що в більшості випадків спостерігається зростання не 

фізичних обсягів імпорту, а лише вартості одиниці продукції (див. інфографіку). 

Виняток становлять енергоносії, зростання залежності від яких набуває справді 

небезпечних масштабів. Найпомітніший внесок у зростання російського імпорту 

зробили нафтопродукти, коксівне вугілля та антрацит. Без урахування приросту 

по цих трьох групах товарів російський імпорт до України 2018 року навіть 

зменшився порівняно з 2017-м. Нагадаємо, що всі поставки російських товарів 

до України зросли на $0,9 млрд., а лише імпорт нафтопродуктів додав більш як 

$0,7 млрд. і майже подвоївся (із $890,1 млн. до $1616,57 млн.). Це відбулося як у 

результаті подорожчання майже на третину тонни продукції, так і збільшення 

фізичних обсягів її постачання (з 1,8 до 2,5 млн. т). У результаті й так надмірно 

висока частка російських постачальників в українському імпорті нафтопродуктів 

ще помітніше зросла. На власне Росію припало 38,4% усього імпорту 

нафтопродуктів, а разом із Білорусю, із якої надходять фактично російські ж 

нафтопродукти, ідеться вже майже про 80% усього імпорту.  

На другому місці за внеском у збільшення вартості імпорту з РФ коксівне 

вугілля – сировини для виготовлення металургійного коксу, критично 

необхідного для роботи вітчизняної металургії палива. Його імпорт зріс на $200 

млн. (із 1,01 до 1,21 млрд. дол.) на тлі майже незмінної ціни (із $122,8 до $127 за 

тону). Водночас імпорт готового вугільного коксу з РФ у фізичних обсягах 

навіть зменшився: із 608 до 505 тис. т, хоча його вартість в умовах зростання цін 

майже не змінилася. Проте частка Росії в імпорті коксу до України навіть зросла 

до 69% внаслідок обвалу альтернативних поставок із Польщі майже у вісім разів 

(із 474 тис. т до 62,3 тис. т за той самий період 2017 року).  

Зросла залежність української економіки й від постачання антрациту з 

Росії. За 10 місяців 2018-го його було імпортовано 2,92 млн. т на $313,4 млн., 

тоді як за той самий час 2017 року йшлося лише про 1,88 млн. т на $184,24 млн. 

більше, поставки альтернативного палива з ПАР різко впали: із 456 тис. т до 
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118,9 тис. т. Попри те що середня ціна тонни антрацитового вугілля з ПАР 2018-

го обходилася $101,8, а з Росії – $107,3. На рисунку 6 представлені товари, 

імпорт яких зріс до України.  

 

Рис. 6. Товари із РФ, імпорт яких зріс до України 
 
Із $244 млн. до $292 млн. зріс також імпорт російського атомного палива 

для українських АЕС (так званих ТВЕЛів). А в ЗМІ нещодавно потрапила 
інформація про утаємничене подовження контракту на його постачання. Тим 
часом закупівлі альтернативного палива у Westinghouse, навпаки, зменшилися з 
$137 млн. до $121 млн., попри запевнення урядовців у намірах збільшувати 
частку цієї компанії та зменшувати Росатома. Диверсифікація джерел 
постачання ядерного палива останнім часом явно загальмувала, як і здійснення 
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заходів із обмеження залежності України від російського антрациту. 
Дніпропетровська промисловість напряму залежна від поставок коксу, 
антраціту, газу та інших енергоресурсів. 

Дніпропетровська область є залежною від торгівлі із РФ. Хоча активно йде 
переорієнтація на ринки ЄС, Азії, Африки. 

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетровської області із Росією у 2018 
році склав 2032,8 млн. дол. США (15,2% у загальному обсязі 
зовнішньоторговельного обороту області). При цьому величина експорту склала– 
628,3 млн. дол. США (8,0% загального обсягу експорту області), імпорту – 1404,5 
млн. дол. США (25,3% загального обсягу імпорту області). Сальдо зовнішнішньої 
торгівді від’ємне – 776,2 млн. дол. США.Зовнішньоторговельний оборот області з 
Росією збільшився на 7,3%  у порівнянні з 2017 роком, експорт зменшився на 
7,4%, імпорт збільшився на 15,6% (таблиця 4). 

У 2018 році на Дніпропетровську область припадало 13,1% загального 
торговельного обороту України з Росією, у тому числі 9,0% експортних та 16,4% 
імпортних операцій. 

Обсяг експорту товарів до Росіїу порівнянні з 2017 роком зменшився на 8,2% і 
становив 600,0 млн. дол. США (9,4% у загальному обсязі експорту товарів 
України до Росії). 

Слід зазначити, що динаміка зовнішньоторговельного обороту із Росією 
зросла у 2018 році у порівнянні з 2017 на 139,1 млн.дол. США. Експорт до РФ 
зменшився у 2018 році на 50,2 млн. дол. (таблиця 4, рис.7) 

 

Таблиця 4. Динаміка показників зовнішньої торгівлі області з Росієюу 2014 – 

2018 роках, млн. дол. США 

 2014  2015  2016  2017  2018 

Зовнішньоторговельний 
оборот   2929,8 1613,1 1422,1 1893,7 2032,8

 Експорт  1926,0 858,0 613,2 678,5 628,3

 Імпорт  1003,8 755,1 808,9 1215,2 1404,5

Сальдо   922,2 102,9 -195,7 -536,7 -776,2
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Рис.7. Зовнішня торгівля Дніпропетровської області з Росією, млн. дол.США 

 

З Дніпропетровської області до Росії експортувалися: продукти 
неорганічної хімії – 20-22% (у загальному обсязі експорту товарів з області до 
Росії); чорні метали – 13-17%; вироби з чорних металів – 15-16%; залізничні 
локомотиви – 13-15%; реактори ядерні, котли, машини – 3-5%; папір та картон – 
4-5%;пластмаси, полімерні матеріали – 3-4% керамічні вироби – до 3%; руди, 
шлаки і зола – 0,5-3,4%; інші недорогоцінні метали – 2-3%; палива мінеральні; 
нафта і продукти її перегон- ки – 2-4%; мідь і вироби з неї – до 1% (Таблиця 5). 

Таблиця 5. Товарна структура експорту до Росії 

Основна товарна структура  
експорту до Росії 

2017 рік 2018 рік 

Всього, млн. дол. США, 
у тому числі: 

653,9 600,0 

1. продукти неорганічної хімії 131,9 134,2 
2. чорні метали 112,3 79,6 
3. вироби з чорних металів 105,7 91,8 
4. залізничні локомотиви 86,0 90,8 
5. реактори ядерні, котли, машини 32,4 31,9 
6. папір та картон 24,5 28,1 
7. руди, шлаки і зола 22,5 3,2 
8. керамічні вироби 19,0 14,7 

1926,0

858,0
613,2 678,5 628,3

1003,8
755,1 808,9

1215,2
1404,5

2929,8

1613,1
1422,1

1893,7 2032,8

2014 2015 2016 2017 2018

Зовнішня торгівля області з Росією, 
млн. дол. США

експорт імпорт зовнішньоторговельний оборот
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Основна товарна структура  
експорту до Росії 

2017 рік 2018 рік 

9. пластмаси, полімерні матеріали  17,7 20,3 
10. інші вироби з недорогоцінних металів 12,7 13,6 
11. одяг та додаткові речі до одягу, трико-

тажні 
12,2 13,6 

12. палива мінеральні; нафта і продукти її 
перегонки 

11,9 21,2 

13. мідь і вироби з неї 6,6 5,2 
 

Велика залежність від російського ринку (понад 40% усього експорту) 

зберігається ще принаймні за трьома десятками видів української продукції, 

вартість поставок кожного з яких до РФ становить близько 1 млрд.грн. на рік і 

більше. 

До підприємств, які здійснювали суттєві обсяги експортних операцій, 

належали: 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (постачальник кислоти 

сірчаної / теплоенергії / електроенергії, здійснює видобуток та переробку 

уран);  

ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (Труби 

сталеві безшовні гаряче деформовані;обсадні та муфти до них; сталеві 

безшовні холодно деформовані загального призначення, а також високої та 

особливо високої точності; труби підшипникові; суцільнокатані залізничні 

колеса; залізничні бандажі); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»(постачання швелерів, 

кутиків, профілів для вугільної та автомобільної промисловості, рейок 

кранових, рудничних, контактних, профілів для футерування млинів); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (постачання безшовних корозійно-

стійких труб; імпорт продукції для виробничих потреб); 
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів; імпорт продукції 

для виробничих потреб); 

ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод» (постачання кокса, смоли 

сульфата аммонія та продуктів її переробки);  

ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (постачання сталевих труб та фітингів для 

труб зі сталі); 

ТОВ «С.Л.Г.» (постачання шпалер); 

ПрАТ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтеркерама» 

(постачання керамічної плитки);  

ТОВ «АксорІндастрі» (постачаннябудiвельних металевих конструкцiй). 

Обсяг імпорту товарів з Росії до області у порівнянні з 2017 роком 

збільшився на 16,6% і становив 1397,0 млн. дол. США (17,3% у загальному 

обсязі імпорту товарів з Росії до України).  

До області з Росії імпортувалися: палива мінеральні, нафта та продукти її 

перегонки – понад 60,0% (у загальному обсязі імпорту товарів з Росії до 

області); чорні метали – 14-15%; руди, шлак і зола – до 2%; полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них – 2-3%; вироби з чорних металів – 2-3%; реактори 

ядерні, котли, машини – 3-4%; каучук, гума – до 2%; електричні машини – до 2% 

(таблиця 6). 

Таблиця 6. Основна товарна структура імпорту з Росії 

Основна товарна структура  
імпорту з Росії 

2017 рік 2018 рік 

Всього, у тому числі: 
млн. дол. США 

1198,5 1397,0 

1. палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 734,8 853,9 
2. чорні метали 166,6 211,6 
3. реактори ядерні, котли, машини 37,0 59,6 
4. пластмаси, полімерні матеріали  35,6 31,5 
5. вироби з чорних металів 33,7 41,3 
6. руди, шлак і зола 23,5 0,4 
7. каучук, гума 22,1 23,3 
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Основна товарна структура  
імпорту з Росії 

2017 рік 2018 рік 

8. електричні машини 20,4 22,0 
9. папір та картон 18,0 18,4 
10. залізничні локомотиви 13,9 20,5 

 

До підприємств, які здійснювали суттєві обсяги імпортних операцій з 

Росії, належали: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (енергоносії та палива для потреб 

металургійного виробництва); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»(виробництво металургійної 

продукції); 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (виробництво 

металургійної продукції);  

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (виробництво феросплавної 

продукції); 

ТОВ «Альтаір-Д» (оптова торгiвля рудами залiза та кольорових 

металiв); 

ТОВ «Придніпровська транспортно – експедиційна компанія» 

(транспортне оброблення вантажів); 

ТОВ «ТД «Енергопром» (промислове обладнання); 

ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод» (виробництво коксохімічної 

продукції); 

ПрАТ «Южкокс» (виробництво коксохімічної продукції); 

ТОВ «Завод «Світондейл» (виробник систем для ізоляції будівель та 

споруд).  

У 2018 році обсяги експорту та імпорту послуг області з Росією склали 

відповідно 28,3 млн. дол. США та 7,5 млн. дол. США, при цьому експорт 

збільшився на 15,1% у порівнянні з 2017 роком, імпорт зменшився на 55,0%. 

У структурі експорту послуг найбільша питома вага припадала на 

транспортні послуги – 83,8% (у загальному обсязі експорту послуг з області  до 
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Росії); послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 

7,3%; ділові послуги – 5,2%; послуги з ремонту та технічного обслуговування, 

що не віднесені до інших категорій – 3,3%. 

У структурі імпорту послуг найбільша питома вага припадала на 

транспортні послуги – 44,6% (у загальному обсязі імпорту послуг до області з 

Росії); ділові послуги – 21,3%; послуги з ремонту та технічного обслуговування, 

що не віднесені до інших категорій – 13,2%; послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги – 9,4%; послуги, пов’язані з подоро- 

жами – 6,6%; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної 

власності – 4,8%. 

У 2018 році на область припадало 0,8% експорту та 1,7% імпорту 

загального обсягу послуг України з Росією. 

Слід зазначити, що обсяги зовішньоторговельних операцій із РФ у січні –

лютому 2019 року склали 278,9 млн. дол. США (13,1% у загальному обсязі 

зовнішньоторговельного обороту товарами області), експорт – 66,2 млн. дол. 

США (5,2% загального обсягу експорту товарів області), імпорт – 212,7 млн. 

дол. США (25,0% загального обсягу імпорту товарів області). Слід зазначити, що 

сальдо зовнішньої торгівлі із РФ від’ємне – 146,5 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами області з Росією зменшився  

на 4,2% у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, експорт – на 10,4%, 

імпорт – на 2,1%. 

У 2018 році в економіку Дніпропетровської області із Російської Федерації 

залучено 65,2 млн. дол. США (1,8% від загального обсягу внесених інвестицій). 

Іноземні інвестиції вкладено в промисловість – 51,0 млн. дол. США (78,2%), 

операції з нерухомим майном – 13,0 млн. дол. США (20,0%), професійну, 

наукову та технічну діяльність – 0,7 млн. дол. США (1,1%), оптову та роздрібну 

торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,1 млн. дол. США 

(0,1%) та інші галузі – 0,4 млн. дол. США (0,6%). 
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В Дніпропетровській області зареєстровано 64 підприємства, в які 

вкладено інвестиції з Російської Федерації, серед них: 

ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» (добування декоративного та 

будівельного каменю, добування піску та гравію, оптова торгівля будівельними 

матеріалами); 

Українсько – російське ПАТ «Дніпро-Іж-Сервіс» (технічне обслуговування 

та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова 

торгівля; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна); 

ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (виробництво труб, порожнистих профілів 

і фітингів зі сталі); 

ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Росдизельсервіс» 

(виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; 

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; неспеціалізована 

оптова торгівля); 

ТОВ «ТД «Вологодські підшипники» (виробництво підшипників, 

зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; неспеціалізована 

оптова торгівля); 

ТОВ «Юніснек Продакшн» (переробка та консервування картоплі, 

виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання, інші види 

оптової торгівлі); 

ТОВ «Завод Дніпропласт» (виробництво плит, труб та профілів з пластмас, 

здавання в оренду власного нерухомого майна); 

ТОВ «НВП «Центральний конструкторсько-технологічний інститут 

арматуробудування» (виробництво кранів і клапанів; оптова торгівля залізними 

виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 

дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних 

наук); 
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ТОВ «Кавказькі джерела»(оптова торгівля напоями, ексклюзивний 

представник в Україні гірськоїпитної води «АРХИЗ», мінеральної води 

«ЕССЕНТУКИ 4»); 

ТОВ «Карбон-Сервіс Україна» (монтаж, виробництво, модернізація, 

наладка обладнання і технологічних ліній в харчовій, 

хімічнійтаіншихгалузяхпромисловості); 

ТОВ «ТД «Уралмаш-Україна» (оптова торгівля машинами і обладнанням). 

Отже, рішучого та як найшвидшого державного втручання потребує 

загрозлива тенденція зі зростанням уже тепер критичних для національної 

безпеки рівнів залежності від імпорту з РФ нафтопродуктів, скрапленого газу, 

антрацитового та коксівного вугілля. Російська сторона не раз демонструвала 

готовність використовувати відповідну залежність у гібридній війні проти 

України. Прикладами була криза на ринку автогазу 2017-го, випадки із 

припиненням постачання антрациту, зокрема минулої осені для потреб ЛТЕС, 

яка в результаті опинилася на межі зупинки.  

Щодо всіх стратегічних енергоносіїв і промислової сировини, де миттєве 

припинення з політичних мотивів монопольних російських поставок продукції 

здатне створити серйозні загрози національній безпеці України, паралізувати чи 

підірвати стабільне енергопостачання громадян або економіки, спричинити 

зупинку великих галузей промисловості, потрібні обмеження на частку імпорту 

відповідних видів продукції із РФ на рівні не більш як 25–30% імпорту. Але під 

час визначення має враховуватися справжня, а не формальна країна походження 

продукції. Адже, наприклад, очевидно, що поставки нафтопродуктів чи 

скрапленого газу з Білорусі треба розглядати невіддільно від поставок із Росії, 

яка є безальтернативним джерелом сировини для білоруських виробників.  

Отже, Дніпропетровська область має великий експортний потенціал. 

Основними сильними сторонами розвитку експортного потенціау регіону є 

наявність значних покладів корисних копалин, розвинені зовнішньоекономічні 

зв’язки та фінансова інфраструктура; наявність ґрунтів чорноземного типу, 

сприятливі погодно-кліматичні умови для розвитку сільського господарства, 
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розвинені зовнішньоекономічні зв’язки та фінансова інфраструктура; розвинута 

інфраструктура залізничного транспорту, наявність річкових портів у поєднанні 

з перспективною можливістю включення інфраструктури області в міжнародні 

транспортні коридори можуть стати додатковою порівняльною перевагою 

регіону; високий рівень використання елементів електронного врядування 

сприяє впровадженню програм зі спрощення дозвільної системи та підвищення 

ефективності управління соціально-економічними процесами в регіоні; 

подальша комерціалізація освоєння космосу, яка потребуватиме нових 

ракетоносіїв, сприятиме залученню таких сильних сторін Дніпропетровської 

області; підписання договору про зону вільної торгівлі з ЄС без виключень та 

обмежень сприятиме тому, що у структурі експорту Дніпропетровщини 

збільшиться частка продукції з вищим ступенем переробки. Дніпропетровска 

область ефективно переорієнтувала свій експорт з Росії до країн Азії, та Африки.  
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2. SWOT- аналіз розвитку експортного потенціалу Дніпропетровського 

регіону 

У таблиці 7 надана матриця SWOT- аналізу розвитку експортного 

потенціалу Дніпропетровського регіону. 

Таблиця 7. Матриця SWOT – аналізу Дніпропетровського регіону щодо розвитку 

експортного потенціалу 

Сильні сторони S (strong) Слабкі сторони W (weakness) 

Великий промисловий потенціал; 
 Значні поклади розвіданих корисних копалин 
(вугілля, залізна, марганцева та уранова руди, 
природний газ тощо).  
Сприятливі погодно-кліматичні умови для 
розвитку сільського господарства. 
 90 % земель сільськогосподарського 
призначення області становлять ґрунти 
чорноземного типу. Розвинена інфраструктура 
залізничного транспорту, наявність річкових 
портів.  
 Збережений науковий потенціал у різних 
галузях, особливо в галузях ракетобудування, 
металургії та сільського господарства. 
 Достатня кількість трудових ресурсів належної 
якості для забезпечення потреб роботодавців 
регіону. 
-наявність інститутів, які підтримують 
експортну діяльність (Торгово-промислова 
палата та ін.). 

Низький рівень забезпечення водними 
ресурсами більшості території області 
Недостатньо розвинута регіональна 
інноваційна система. 
Орієнтація більшості підприємств на ринки 
Росії (металургійні комбінати). 
Монопрофільність економіки багатьох міст 
області. 
 Висока ресурсо- й енергоємність виробництва 
та житлово-комунального господарства.  
 Значна зношеність інженерної 
інфраструктури. 
 Відсутність переробки та утилізації 
промислових і твердих побутових відходів. 
Незначна частка малого та середнього бізнесу 
в структурі економіки області, брак 
інфраструктури підтримки МСБ. 
 Слабкі зв’язки між науково-дослідними 
установами та бізнесом.  

Перспективи O (opportunities) Загрози T (threats) 

Підписання договору про зону вільної торгівлі з 
ЄС без виключень та обмежень. 
Опанування ринків Європи та Азії, Африки. 
Розвиток технологій використання промислових 
відходів у виробництві будматеріалів.  
 Зростання світового попиту на продукти 
харчування. Подальша комерціалізація 
освоєння космосу, яка потребуватиме нових 
ракетоносіїв.  

Військовий конфлікт із Росією; 
Скорочення кількості трудових ресурсів у 
найближчі 10 років та збільшення соціального 
й фінансового навантаження на одного 
працюючого.  
Зниження попиту на металопродукцію на 
міжнародних ринках.  
 Неефективна державна політика у сфері 
управління відходами.  
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Перспективне будівництво об’їзних автодоріг 
біля крупних населених пунктів області.  
 Запровадження досягнень міжнародної 
практики, інновацій і технологій. 
 Збільшення повноважень місцевої влади 
завдяки децентралізації влади 

 Несприятливий бізнес-клімат в Україні. 
Зростання світових цін на енергоносії. 
Нестабільність природно-кліматичних умов, 
що може призвести до змін у сільському 
господарстві. 
 Скорочення державного фінансування 
національних програм із підтримки розвитку 
регіонів та експорту. 

 

Слід зазначити, що спостерігається велика залежність України від імпорту 

саме з Росії більшості видів сировини та енергоресурсів, що створює загрози 

економічній безпеці нашої держави в ключових секторах: енергетиці, металургії, 

сільському господарстві. Адже російська сторона не раз демонструвала 

готовність використовувати в гібридній війні проти України обмеження не лише 

на постачання наших товарів, експорт яких має велику залежність від 

російського ринку, а й на постачання нам сировини та енергоресурсів, дефіцит 

яких загрожував українській економіці серйозними проблемами. Останні 

приклади – вугілля, трубопровідний та скраплений газ. Слід зазначити, що РФ 

вводить санкції з 1 червня проти України. Так, Міністерство економічного 

розвитку Російської Федерації видало дозволи на поставки російського 

дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх 

на 30-50% від поточного рівня. Ще однією важливою зміною стало те, що 

відтепер обсяги поставок російських газу в Україні будуть узгоджуватися 

Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше ж Федеральна служба з митного та 

експортного контролю затверджувала граничні обсяги експорту на рік. 

Однак це не означає, що в майбутньому відповідна практика не 

пошириться й на інші товари, за якими Україна сьогодні має критичну 

залежність від поставок із РФ. І хоча більшість із них може бути заміщена 

закупівлями в інших постачальників, однак за нинішнього ввезення з Росії 50–

80% їх необхідного обсягу зробити це швидко буде проблематично. Тож 

поступово зменшувати таку залежність потрібно вже зараз. 
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Взагалі, сильними сторонами розвитку експортного потенціалу 

Дніпропетровського регіону є: 

- наявність значних покладів корисних копалин, розвинені 

зовнішньоекономічні зв’язки та фінансова інфраструктура. Ці сильні сторони є 

порівняною перевагою Дніпропетровщини, оскільки можуть бути підтримані 

такими можливостями, як зростання в середньостроковій перспективі світового 

попиту на продукцію металургії, хімії, а також підписання договору про зону 

вільної торгівлі з ЄС без виключень та обмежень; 

- наявність ґрунтів чорноземного типу, сприятливі погодно-кліматичні 

умови для розвитку сільського господарства, розвинені зовнішньоекономічні 

зв’язки та фінансова інфраструктура. Ці сильні сторони є порівняною перевагою 

Дніпропетровщини, оскільки можуть бути підтримані такими можливостями, як 

зростання в середньостроковій перспективі світового попиту на продукти 

харчування, а також підписання договору про зону вільної торгівлі з ЄС без 

виключень та обмежень. Найвищий рівень економічного розвитку серед усіх 

областей України; 

- розвинута інфраструктура залізничного транспорту, наявність річкових 

портів у поєднанні з перспективною можливістю включення інфраструктури 

області в міжнародні транспортні коридори можуть стати додатковою 

порівняльною перевагою регіону; 

- високий рівень використання елементів електронного врядування сприяє 

впровадженню програм зі спрощення дозвільної системи та підвищення 

ефективності управління соціально-економічними процесами в регіоні; 

- подальша комерціалізація освоєння космосу, яка потребуватиме нових 

ракетоносіїв, сприятиме залученню таких сильних сторін Дніпропетровської 

області, як наявність розвинутої галузі ракетобудування, розвинені 

зовнішньоекономічні зв’язки. Виклики (визначені в результаті аналізу слабких 

сторін і можливостей). 

Підписання договору про зону вільної торгівлі з ЄС без виключень та 

обмежень сприятиме тому, що у структурі експорту Дніпропетровщини 
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збільшиться частка продукції з вищим ступенем переробки. Водночас це 

станеться лише за умови поліпшення бізнес-клімату, надходження інвестицій у 

модернізацію наявних потужностей та створення нових.  

 Високий рівень забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел може 

бути зменшений завдяки перспективному будівництву об’їзних автошляхів біля 

великих населених пунктів області та розробці механізмів впливу місцевої влади 

на основні підприємства-забруднювачі.  

Перспективний розвиток технологій використання промислових відходів у 

виробництві будматеріалів може допомогти нівелювати таку слабку сторону 

області, як відсутність переробки та утилізації промислових і твердих побутових 

відходів. Очевидно, що реалізація такого сценарію стане можливою через 

зміцнення зв’язків між науково-дослідними установами та бізнесом. Імовірне 

відродження річкового судноплавства по р. Дніпро завдяки диверсифікації 

транспортних перевезень сприятиме зменшенню таких слабких сторін області, 

як слабка інтегрованість території та наявність значних диспропорцій між 

районами за рівнем урбанізації та економічного розвитку. Використання 

освітнього потенціалу області для забезпечення зайнятості у виробництві з 

високим ступенем доданої вартості продукції, наукоємному виробництві, 

подальша комерціалізація науки сприятимуть залученню таких сильних сторін 

Дніпропетровської області, як збережений науковий, освітній потенціал, 

відповідність системи освіти потребам економіки області. Прогнозована 

державна підтримка створення промислових та наукових парків та 

цілеспрямована робота із залучення іноземних інвестицій може стати одним із 

факторів підвищення інвестиційної привабливості та сприятиме диверсифікації 

економіки монопрофільних міст. Упровадження альтернативних джерел енергії, 

будівництво сонячних електростанцій, переважно на порушених землях, 

сприятиме створенню умов для підвищення енергетичної безпеки області. 

Вирішення проблеми значної ресурсо – та енергоємності виробництва можливе 

за рахунок модернізації підприємств, підтримки розвитку наукоємного 

виробництва, зокрема співпраці науки та бізнесу, а також створення сучасних 
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промислових та наукових парків. Ризики (визначені в результаті аналізу слабких 

сторін і загроз). Несприятливий бізнес-клімат в Україні є серйозною загрозою, 

особливо, для таких слабких сторін Дніпропетровщини, як монопрофільність 

економіки багатьох міст області, значні диспропорції між районами за рівнем 

урбанізації та економічного розвитку, брак робочих місць для жінок у більшості 

населених пунктів, незначна частка МСБ у структурі економіки області. 

Висока енергоємність підприємств області створює додатковий ризик в 

умовах зростання світових цін на енергоносії та високої залежності від 

зовнішніх поставок газу.  

Існує ризик збільшення диспропорцій між районами та містами області за 

рівнем урбанізації та економічного розвитку, погіршення загальної 

конкурентоспроможності регіону та витоку з області кваліфікованих трудових 

ресурсів. Такі тенденції буде посилювати прогнозоване скорочення трудових 

ресурсів та негативні демографічні тенденції: старіння населення; високий 

рівень передчасної смертності, особливо чоловіків. Такі слабкі сторони, як 

інтенсивне техногенне забруднення довкілля, висока ресурсо- та енергоємність 

виробництва, недостатність переробки та утилізації відходів, монопрофільність 

виробництва та моногалузевість сільського господарства внаслідок продовження 

політики незбалансованого природокористування створюють умови для 

подальшого погіршення стану довкілля. Скорочення фінансування державних 

програм у короткостроковій перспективі може загострити соціальну ситуацію в 

монопрофільних містах та районах, а також обумовити подальше погіршення 

стану їхньої інфраструктури. 

Вступ до Європейського Союзу є логічним для України, яка прагне 

змінити своє інституційне середовище у відповідності до міжнародних вимог. 

Метою українського уряду є формування цивілізованої правової держави та 

розбудови демократичного суспільства. Це обумовлено сучасними реаліями та 

вимогами об’єктивних суспільно-економічних і політичних законів розвитку. В 

сучасному глобалізованому суспільстві найбільшу вигоду отримують саме ті 

країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та 
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високих показників розвитку. Інтеграція до Європейського Союзу є шансом для 

України остаточно перетворитися на стабільну державу, яка володіє 

незаперечними перспективами на майбутнє[220, с. 476].  

Проте, з іншого боку, в ЄС наявні внутрішні суперечності щодо 

стратегічно важливих питань, практично відсутня чітка єдина 

загальноєвропейська ідея та конкретно визначена концепція подальшого 

розвитку ЄС, що призводить до невизначеності у його подальшій долі та місця і 

статусу країн-членів. Політика євроінтеграції не може бути мотивацією 

внутрішніх українських перетворень. Прийняття окремих європейських 

цінностей необхідне не для того, щоб потрапити до ЄС, а для того, щоб зробити 

нашу економіку більш продуктивною, технологію державного управління – 

більш ефективною, людську особистість – більш захищеною від різного роду 

загроз, а кінцевим результатом цього процесу має стати забезпечення 

політичних, матеріальних та моральних потреб населення України [219, с.7]. 

Основну частку обсягу зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області 

складає саме торгівля товарами. Експорт послуг складає всього 3-5% від 

загального обсягу експорту, а імпорт послуг 8-10% від загального обсягу 

імпорту. 

Незважаючи на конфлікт між РФ та Україною, РФ все ще залишається 

основним торговельним партнером Дніпропетровської області, хоч РФ 

поступилась першим місцем на користь Єгипту в обсягах експорту товарів, але 

залишилась на першому місті за імпортом товарів. В цілому ж Дніпропетровська 

область має відносно незначну диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків, 

незважаючи на те, що промислові підприємства області здійснюють торгівлю 

більш ніж зі ста країнами, п’ять країн – лідерів формують більше ніж половину 

товарообігу, а десятка лідерів, відповідно 60-70% товарообігу (табл.7). 

Головними видами товарів, які експортує Дніпропетровська область, 

традиційно є недорогоцінні метали та вироби з них, а також мiнеральнi продукти 

(а саме руди, в першу чергу, залізна руда). Усі інші товари мають частки, що не 

перебільшують декількох процентів. 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

59 

Одна з головних причин стабільності структури країн-лідерів з імпорту 

товарів до Дніпропетровської області є залежність української промисловості від 

постачань паливних матеріалів з РФ, для подолання якої за майже шість років 

конфлікту зроблено недостатньо.  

Головними промисловими товарами, які імпортує Дніпропетровська 

область, є: 1) мінеральні продукти, перш за все, палива мінеральні, нафта та 

продукти її перегонки; 2) продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості; 3) полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; 4) машини, 

обладнання та механізмі; 5) недорогоцінні метали та вироби з них; 6) засоби 

наземного транспорту, крім залізничного. 

Головним постачальником мінеральних продуктів та полімерних 

матеріалів до Дніпропетровської області є саме РФ, що пояснює, чому її частка 

не змінилась внаслідок конфлікту. Обсяг імпорту мінеральних продуктів є 

групою товарів, обсяг яких не знизився внаслідок російсько-українського 

конфлікту та економічної кризи.  

Необхідно підкреслити, що майже усі з розглянутих промислових товарів, 

які імпортує Дніпропетровська область, є сировиною або засобами виробництва. 

Частковим виключенням є транспортні засоби, які також надходять на споживчі 

ринки. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Дніпропетровська область 

експортує та імпортує переважно промислову продукцію низького ступені 

переробки. Але, якщо експортована продукція майже уся є сировинною, за 

винятком відносно невеликої частки продукції машинобудування, то в імпорті 

частка такої продукції більш висока, хоча також не є основною. Російсько-

український конфлікт мав значний негативний вплив на обсяги експорту 

промислової продукції з Дніпропетровської області, особливо до РФ, причому 

обсяг імпорту з РФ скоротився не так суттєво.  

Головним торговельним партнером промислових підприємств 

Дніпропетровської облаті є підприємства з РФ, що несе додаткові ризики у 

випадку подальшої ескалації конфлікту (Додатки А-Г). Основними 
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промисловими товарами, торгівля якими здійснюється з РФ, є сировинні товари, 

паливо, а також у суттєво менших обсягах, продукція важкого та транспортного 

машинобудування. З іншими країнами переважно здійснюється також торгівля 

сировинними товарами. В цілому можна зробити висновок, що підприємства 

Придніпровського економічного району здійснюють зовнішню торгівлю 

товарами низького ступеню переробки та з невеликою доданою вартістю. 

Внаслідок цього існує залежність ефективності промислових регіонів від 

світових цін на сировинні товари.  

Наразі спостерігається черговий період низьких цін на сировинні товари, 

який, скоріш за всього, протримається кілька десятиріч. Згідно з прогнозами, ціни 

можуть далі знизитись до рівня дев’яностих років, або, у кращому випадку, 

залишитись на теперішньому рівні. Згідно з прогнозами WorldSteel світовий попит 

на металопрокат у найближчі роки може вирости приблизно на 0,9-1,3%, але лише 

за умови виходу РФ та Бразилії зі стагнації та відсутності кризи у Китаї. Тому 

перспективи цих галузей промисловості є сумнівними. Але, в той же час, це головні 

галузі, які надають валютні надходження для підприємств Дніпропетровської 

області, тому економіка України не може миттєво від них відмовитись. Навпаки, у 

сучасних кризових умовах необхідна підтримка цих галузей для забезпечення 

плавного переходу до більш ефективних та відповідних неоіндустріальній світовій 

економіці промислових укладів. Тому галузі, які виробляють ресурсні товари, 

мають зберігатись, але не мають бути пріоритетними, стратегія 

зовнішньоекономічної діяльності повинна забезпечувати збереження обсягів 

експорту сировини з одночасним зменшенням її частки. 

Перспективи розвитку експортного потенцілу Дніпропетровської області є 

розвиток представництв на ринках країн третього світу, перш за все, Африки та 

Азії. 

Значний потенціал має хімічна промисловість, яка наразі знаходиться у 

напівкоматозному стані через велику вартість сировини – природного газу та 

нафти. Чергового удару цій галузі завдала відміна Кабміном антидемпінгового 
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мита на мінеральні добрива з РФ. Це рішення було обумовлено захистом 

виробників сільськогосподарської продукції, адже російські виробники 

пропонують нижчі ціни. Слід відмітити, що з погляду неоіндустріалізації 

економіки це рішення Кабміну є сумнівним, адже продукція хімічної 

промисловості є більш складною та інноваційною, ніж сільськогосподарська, 

тому слід віддавати перевагу розвитку саме промислового виробництва. В той 

же час хімічна промисловість Придніпровського економічного регіону може 

відродитись через наявність значного науково-дослідного потенціалу, у тому 

числі використанню результатів досліджень Українського державного хіміко-

технологічного університету. 

Нарешті, третім напрямком розвитку промислового експорту, який дуже 

слабо представлений у Дніпропетровській області та в Україні в цілому є випуск 

сучасної інноваційної промислової продукції. Це продукція з найвищою 

доданою вартістю, але її випуск вимагає наявності як розвинутих технологій, так 

і відповідного людського капіталу. Донедавна Україна мала достатньо високий 

рівень людського капіталу, але з кожним роком здійснювалась його деградація 

внаслідок погіршення якості освіти та еміграції найбільш активного та 

конкурентоздатного населення. Тому зараз є дуже проблематичним створення 

нових високотехнологічних підприємств, адже навіть ті підприємства, що 

існують, мають проблеми з найманням висококваліфікованих робітників та 

інженерів. Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

представлені у таблиці. У 2017 році обсяги реалізованої продукції збільшилися 

на 25,7% та становили 4340,4 млрд. грн. Саме ці галузі і є потенційними для 

реалізації експортного потенціалу Дніпропетровської області (таблиця 8). 

Таблиця 8. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами 

економічних послуг по Дніпропетровській області, тис. грн. 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 166497810,7 252159013,4 302623435,2 345505754.8 438038614,6

Добувна 41986210,1 6462499,1 70037201,2 79785087,1 113414576,6
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 2010 2014 2015 2016 2017 

промисловість і 
розроблення кар’єрів 

Переробна 
промисловість  

101893867,5 150049896,8 190617284,2 205277221,1 265096587,8

у т.ч. 
Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

11565856,5 19688448,6 27376236,2 3081360,7 31822803,6 

Текстильне 
виробництво, 
виробництво одягу, 
шкіри 

454141,5 699235,1 1305460,1 1425588,0 1779917,4 

Виготовлення виробів 
з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна 
діяльність 

2275208,0 3638039,2 640009,4 6273452,4 11184670,6 

Виробництво хімічних 
речовин і хімічної 
продукції 

5172479,1 10906887, 2 17803038,8 14159054,0 17627274,8 

Виробництво 
основних 
фармацевтичних 
продуктів та 
фармацевтичних 
препаратів 

30853,3 65824,1 90475,1 82725,8 85168,7 

Виробництво гумових 
і пласмасових виробів, 
іншої неметалевої 
продукці 

6939584,7 10113036,3 12704380,4 1575485,3 18151570,6 

Металургійне 
виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, 
крім машин та 
устаткування 

59492625,6 88899714,7 103737816 1666901 158656858,7

Машинобудування, 
крім ремонту і 
мантажу машин і 
устаткування 

9237694.7 8184356,0 8802358,6 10453148,0 14687385,7 

Виробництво меблів 2826123.3 3923179,2 484970,9 4771943,9 8651404,1 

Постачаня 
електроенергії, газу, 

19845205,3 31946791,9 36861501,2 54661575,8 52818921,4 
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 2010 2014 2015 2016 2017 

пару та 
кондиційованого 
повітря  

Водопостачення; 
каналізація 

2772527,8 5536825.6 5181870,8 5781870,8 5898528,8 

 

Проаналізуємо стан та перспективи роботи деяких крупних підприємств 

Дніпропетровської області. Підприємства мають великі виробничі потужності. 

ПрАТ Дніпровський металургійний завод – приватне акціонерне товариство, 

найстаріше металургійне підприємство міста Дніпра. Розташоване у 

Новокодацькому районі Дніпра. Сьогодні металургійний завод виробляє 

товарний чавун, товарну заготовку, швелер, кутник, рейки кранів, автоосі і 

автоободи. 

ПАТ Арселор Міттал Кривий Ріг» або «ArcelorMittalKryvyiRih» 

(Криворізький металургійний завод імені В. І. Леніна, до 2005 р. – 

«Криворіжсталь», у 2005–2007 рр. – «Міттал Стіл Кривий Ріг»— гірничо-

металургійний комбінат; публічне акціонерне товариство; найбільше 

підприємство гірничо-металургійного комплексу України (частка на ринку 

металопродукції – 20%). Експорт здійснюється до Росії, Центральної Азії, 

держав Перської затоки, також до Африки та Європи. Діяльність ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» охоплює виробничий ланцюг від видобутку 

залізної руди до виготовлення готової металопродукції. В 2014р. підприємство 

виробило 5,6 млн. т чавуну, 6,3 млн. т сталі і 5,6 млн. т прокату.У 1-му кварталі 

2015 р. підприємством сплачено понад 3 млрд. грн. податків і зборів. З цієї суми 

більш ніж 2 млрд. грн. було перераховано до державного і місцевих бюджетів. За 

оцінкою директора Міжнародного інституту приватизації, власності та 

інвестицій О. Рябченка, ринкова ціна підприємства становить 1,3 млрд. дол. 

24 жовтня 2005 року приватизаційний конкурс відбувся. Його переможцем 

визнали компанію Mittal Steel Germany GmbH. Вона виявила готовність 

виплатити за 93%-й пакет акцій «Криворіжсталі» 24 млрд. 200 млн. грн. (4,8 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

64 

млрд. доларів США), що у 2,4 раза перевищує стартову ціну і в 5,7 раза – суму, 

отриману за підприємство 2004 року. Компанія робить ставку на стратегічні 

проекти, щоб значно оновити виробничі потужності підприємства. З 2006 рік по 

2017 рік інвестиції склали близько 4,5 млрд. дол. США (CAPEX + OPEX). В 2018 

році компанія вклала 400 млн. дол США. 

В жовтні 2018 року ArcelorMittal заявила про намір інвестувати в 

Криворізький гірничо – металургійний комбінат у 2019 – 2022 роках близько 1,5 

млрд. дол. США. Але комбінат теж пережив етапи економічної кризи. 

 Водночас деякі види продукції російського енергосировинного імпорту 

поволі витісняються американським. Зокрема, хоч із РФ далі надходить надто 

велика частка всього імпорту коксівного вугілля для потреб вітчизняної 

коксохімії (9,55 млн. т із 14,06 млн. т), фізичні обсяги його імпорту з Росії зросли 

на 16,1%. Своєю чергою, зі США та Канади цей приріст становив 42,8% (із 2,92 

млн. т за 10 місяців 2017 року до 4,17 млн. т за 10 місяців 2018-го) завдяки 

зниженню цін на якіснішу американську сировину (тонна цьогоріч обійшлася на 

6,7% дешевше, ніж торік), тоді як російська, навпаки, подорожчала більше ніж 

на 3%. Стрімко зростали й обсяги альтернативних поставок металургійного 

коксу зі США (79,7 тис. т на тлі відсутності поставок 2017-го) та Колумбії (49,4 

тис. т проти 28,6 тис. т за той самий період 2017-го) завдяки набагато нижчій 

вартості коксу з цих країн (наприклад, 311 дол. США на поставки зі США). 

Водночас зростання залежності України від постачання низки видів 

стратегічних енергоресурсів за іншими статтями російського імпорту до нашої 

країни, які нібито показали 2018 року позитивну динаміку, виявляється, 

відбулося виключно або здебільшого завдяки вищій ціні на одиницю продукції. 

Наприклад, імпорт скрапленого газу з Росії у 2018-му збільшився виключно 

завдяки зростанню ціни на одиницю продукції з 396 доларів до 498. Фізичні 

обсяги навіть зменшилися з 465 до 421 тис. т.  

Схожа ситуація й із російським пласким гарячекатаним прокатом, де 

збільшення імпорту (з $60,9 млн. до $65,3 млн.) пояснюється виключно 

зростанням ціни на тонну продукції із $535 до $602, тоді як фактичні обсяги 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

65 

навпаки зменшилися з 113,8 до 108,4 тис. т. Аналогічна ситуація й із 

необробленим алюмінієм, якого з РФ за 10 місяців 2018 року надійшли ті самі 

обсяги, однак ціна на тонну продукції підскочила з $2,15 тис. до $2,4 тис. 

Зростання майже в півтора раза імпорту нікелю з Росії так само відбулося в 

результаті подорожчання тонни металу, тоді як було імпортовано ті самі його 

фізичні обсяги.  

Група «Інтерпайп» (англ. InterpipeGroup), або просто «Інтерпайп» 

(Науково-виробничо-інвестиційна група «Інтерпайп») – впливова українська 

бізнес-група. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості 

(зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних сферах 

промисловості, послуг та інформації. «Інтерпайп» є глобально важливим 

гравцем на ринку металевих труб (звідси й назва). Підприємства групи 

розташовані в Дніпропетровській області України. 

До групи «Інтерпайп» входять: акціонерний банк «Кредит-Дніпро», 

телеканали Новий канал, СТБ, ICTV, газета «Факти», Новомосковський трубний 

завод, Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Нікопольський завод 

нержавіючих труб, Нікопольський завод безшовних труб NICOTUBE, 

Нікопольський завод феросплавів, Дніпровський металургійний завод ім. 

Комінтерну, Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських 

вагонів, ряд цукрових заводів. 

В 2012 р. першу продукцію випустив завод «Дніпросталь», який став 

першим металургійним підприємством, побудованим в Україні за часи 

незалежності. 

В 2014 році Міністерство торгівлі США підписали угоду з групою 

«Інтертайп» про призупинення антидемпінгового розслідування стосовно труб в 

обмін на цінові зобов'язання щодо рівня постачань цієї продукції на територію 

країни. Згідно з цією угодою «Інтертайп» здійснює продаж нафтогазових труб за 

мінімальними ринковими цінами, що дає змогу уникнути демпінгу цін і 

призупиняє дію мита у розмірі 7,47%, запровадженого за підсумками 
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антидемпінгового розслідування проти низки країн-імпортерів сталевих труб, 

зокрема України. 

В 2018 році угоду було продовжено ще на рік – згідно з поправкою, угода 

припиняється через п'ять років після дати набуття чинності первинною угодою, 

10 липня 2019 року. 

ІНТЕРПАЙП НТЗ – підприємство, що спеціалізується на виробництві 

безшовних труб для видобутку і транспортування продуктів в 

нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для 

машинобудування та енергетичної промисловості, труб загального призначення 

для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для 

залізничного транспорту.  

Продуктовий ряд:  

 – безшовні труби для нафтогазової промисловості:  

- обсадні труби (114-340 мм, товщиною стінки 6,4-15,4 мм), короткі перехідники 

(товщиною стінки 6,4 -15,4мм);  

- труби для транспортування нафти і газу (42- 426 мм, товщина стінки 4,5 – 65 

мм). 

- безшовні труби для машинобудування та енергетичної галузі (33-426 мм з 

товщиною стінки 4-65 мм), у тому числі: для погружних електронасосів (ПЕН); 

для погружних електродвигунів (ПЕД); підшипникові труби; прецизійні труби.  
У переддень новорічного свята 2004 року завод виплавить наступну 

мільйонну тонну, першу тонну на печі № 14. З 2008 року завод скорочує 

виробництво:у жовтні 2008 році заводу загрожувала зупинка виробництва через 

відсутність попиту на виробництво. З вироблених 35 тисяч тонн феросплавів, 

половина продукції знаходилась на складі;за підсумками 2011 року, в порівнянні 

з 2010 роком виробництво було скорочено на 15,8 %;у січні – серпні 2012 року, в 

порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, виробництво було скорочено на 

19,7 %. Слід зазначити, що у 2018 році відбувся спад виробництва. «Інтерпайп» 
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оцінив свої втрати у 2018 році в наслідок введення у 2018 році RAB-тарифов и 

формулы «Роттердам+» 10 млн. дол. 

Відмітною рисою зовнішньоторговельної діяльності хімічної галузі області 

є великі обсяги імпорту та значне від’ємне торговельне сальдо, рис. 8. Упродовж 

2013 -2018 рр. надходження від експорту хімічної продукції скоротилися в 1,75 

рази, насамперед за рахунок падіння обсягів експорту неорганіки, мінеральних 

добрив та гумових виробів. Унаслідок цього питома вага хімікатів у товарній 

структурі експорту області зменшилася до 3,3%. 

 ПАТ «ДніпроАзот» (Кам'янське, Дніпропетровська область) – підприємство 

хімічної галузі України, спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, 

каустичної соди, хлора, соляної кислоти і входить в п'ятірку найбільших 

хімічних підприємств країни. В травні 2018 року підприємство святкувало своє 

80 -тиріччя. 44,97 % акцій «ДніпроАзота» належить компанії «Магнум-

Прогрес», 24,67 % – «Лідер-Істейт» (обидві – Дніпро). Підприємство є єдиним 

постачальником хлору для очистки питної води в Україні.  

Дані табл. 9 свідчать, що динаміка реалізації продукції базового хімічного 

виробництва області добре корелює з динамікою доходів від реалізації продукції 

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». До 2018 р. стабільний прибутковий розвиток 

підприємства ґрунтувався на застосуванні давальницької схеми забезпечення 

природним газом. Втрата інституційного чинника конкурентних переваг 

спричинила простої основних цехів, падіння виробничо-комерційних показників, 

збитковість підприємства та актуалізувала питання пошуку нової моделі 

розвитку. 

Таблиця 9. Внесок ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в обсяги реалізації продукції базового 

хімічного виробництва області у 2013-2018рр., % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Темпи 
росту за 
період, % 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, млн. грн 
7697,7 10906,9 17803,0 14159,1 17633,1 13616,1 176,9 
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у тому числі АТ «ДНІПРОАЗОТ», млн. грн / % 

2740,9/ 35,6 
3529,8 / 

32,4 
5616,9 / 

31,6 
5245,3 / 

37,0 
7303,2 / 

41,4 
3932,5 / 

28,9 
143,5 

інші виробники, млн. грн / % 
4956,8 / 

64,4 
7377,1 / 

67,6 
12186,1 / 

68,4 
8913,8 / 

63,0 
10329,9 / 

58,6 
9683,6 / 

71,1 
195,4 

 

За цей же період обсяги імпорту хімічної продукції скоротилися в 1,5 рази, 

що обумовило падіння її частки в обласній товарній структурі імпортних 

поставок з майже 30% до 20%. Динаміка імпорту за окремими товарними 

групами мала різноспрямований характер: зростання по продуктах неорганічної 

хімії (у 2,7 р.), добривах (у 21,5 р.) та падіння по органічних хімікатах (у 1,5 р.), 

фармацевтиці (майже вдвічі), пластмасах і полімерних матеріалах (у 1,5 р.), гумі 

(у 1,7 р.). 

 

Рис. 8. Динаміка зовнішньої торгівлі хімічними товарами у Дніпропетровській 
області, $млн 

Унаслідок цих змін відбулися зрушення і в структурі зовнішньої торгівлі 

хімічною продукцією. Серед помітних тенденцій – зростання частки пластмас і 

полімерних матеріалів до 20,6% і скорочення гуми до 2,7% у структурі експорту, 
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збільшення частки неорганіки до 5,7% та іншої хімічної продукції до 21,9% і 

зменшення до 30,9% фармацевтики у структурі імпорту при збереженні позицій 

решти товарних груп. 

Публічне акціонерне товариство «Нікопольський завод феросплавів» 

(англ. Public Joint Stock Corporation «Nikopol Ferroalloy Plant») – велике 

промислове підприємство, публічне акціонерне товариство[1], розташоване в 3-х 

км на північний захід від міста Нікополь (Дніпропетровська область, Україна). Є 

одним з найбільших підприємств металургійного комплексу України, 

найбільшим феросплавним підприємством в Європі й другим у світі за обсягом 

виробництва марганцевих сплавів  (понад 11 % світового виробництва 

феросплавів). 75 % продукції заводу йде на експорт. 

Максимальна виробнича потужність підприємства становить 1,2 тис. тонн 

феросплавної продукції на рік. У двох основних величезних цехах (520/50/55 м) 

порівну розташовані 16 пічних агрегатів потужністю від 23 до 75 мега-вольт-

ампер і висотою більше 50 м, що є на сьогодні найпотужнішими феросплавними 

печами у світі. На долю ПАТ НЗФ припадає 6 відсотків світового виробництва 

феромарганцю та понад 20 відсотків силікомарганцю. 

Основною продукцією заводу є виробництво марганцевих сплавів 

(силікомарганець та феромарганець), необхідних легуючих елементів для 

виробництва високоякісних і високоміцних сплавів в чорній та кольорової 

металургії та подальшого їх використання в різних виробничих галузях. Також 

завод виробляє флюси, електродну масу, агломерат, граншлак, щебінь, пісок та 

абразивні матеріали. На території заводу розташована фабрика «Ніка», що 

виготовляє вироби з трикотажу (панчохи «Ніка»). 

Павлоградський завод хімічного машинобудування був заснований в 

1878 році. Значну частку в обсягах виробництва ПАТ «ЗАВОД» 

ПАВЛОГРАДХІММАШ «займає обладнання, затребуване в хімічній 

промисловості та практично всіма ланками ринку нефтегазопродуктов – від 

видобувних і переробних підприємств до торговельних організацій. Серед 
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усього спектру обладнання, виробленого для ринку нефтегазопереработки та 

хімічної промисловості, виділяються кожухотрубчатие теплообмінні апарати 

підвищеної складності (з плаваючою головкою, з U – образними трубами, з 

технічних проектів та ін.) діаметром до 1400 мм, газосепаратори сітчасті, 

апарати повітряного охолодження різних типів і секції до них. 

Різноманіття, вироблених підприємством ємнісних сталевих зварних 

апаратів, різних матеріальних виконань, дозволяє застосовувати їх в хімічній, 

нафтохімічній, харчовій промисловостях, в машинобудівному та металургійному 

комплексах, при будівництві авто – і газозаправних станцій. Оснащений 

універсальним і спеціальним обробним устаткуванням, завод має значну 

технологічну маневреність, що дозволяє виробляти типове і нестандартне 

обладнання за індивідуальними проектами і техзавдання замовника. 

Нікопольський марганцевий басейн – на півдні України, у 

Дніпропетровській і Запорізькій областях. За запасами руди (2.1 млрд т) – один з 

найбільших у світі. Потужність рудоносного пласта 1.5…5 м глибина залягання 

15…140 м. Вміст марганцу від 8 до 33-34 %. 

У межах басейну виділяють два марганцеворудні райони – 

Нікопольський і Великотокмацький. Відкритий у 1883 р. Промислову 

розробку руд почато з 1886 року. Видобувають руду відкритим і шахтним 

способом. Видобуток і переробку марганцевих руд здійснюють 

Орджонікідзевський і Марганецький ГЗК – найбільші у світі підприємства по 

випуску марганцевого концентрату та аґломерату для феросплавних та 

металургійних заводів. 

Нікопольське родовище розташоване поблизу м. Нікополь. 

Великотокмацьке – біля м. Запоріжжя. На Нікопольському родовищі 

нижньоолігоценова формація з промисловими пластами руд простягається з 

переривами із заходу на схід уздовж південного схилу майже на 250 км при 

ширині до 25 км. Рудні пласти (середня потужність близько 2 м) залягають в 

середині піщано-алеврито-глинистих порід. Руди розподіляються на три геолого-
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промислових типи: карбонатні (із середнім вмістом марганцю 19,8 %), оксидні 

(27,8 %) й оксидно-карбонатні (24,4 %). 

Показники основних родовищ марганцевих руд:Нікопольське: Запаси 

(млн. т) 704,8. Річний видобуток (млн. т) 4,98. Вміст марганцю (%)23. 

Великотокмацьке: Запаси (млн. т) 1578,5. Вміст марганцю 25,8. Підприємства, 

що займаються переробкою руд, мають певні економічні проблеми. 

Мінеральний склад оксидних руд – піролюзит, псиломелан, манганіт, 

кварц, глинисті мінерали. Карбонатні руди складені кальцієвим родохрозитом, 

манганокальцитом, кальцитом, кварцом, глинистими мінералами. Нікопольське 

родовище розробляється Орджонікідзевським та Марганцевським гірничо – 

збагачувальними комбінатами на шахтних і кар'єрних полях, а 

Великотокмацьке – не розробляється. Частка України в світовому виробництві 

марганцевої руди становить 32 %, що дозволяє не тільки задовольняти внутрішні 

потреби, але і значною мірою експортувати її в Росію і Західну Європу. 

Новомосковський трубний завод (НМТЗ) – найбільший в південно-

східній частині Європи виробник та постачальник сталевих 

електрозварювальних труб різного діаметру та призначення, заснований в 1935 

році. Завод розташований в місті Новомосковську, в 20 км від індустріального 

центру України – міста Дніпра. Три цехи з виробництва електрозварювальних 

труб, оснащених наступними станами: 

- стан «1020» з випуску труб діаметром 1020 (1016)мм методом 

електродугової зварки під шаром флюсу. Труби використовуються для 

будівництва магістральних нафтопроводів, паропроводів, водопроводів, 

каналізації, різних будівельних металоконструкцій; 

- стан «159-529» з випуску труб діаметром від 152 до 530 мм методом 

високочастотної зварки. Труби використовуються для спорудження 

нафтопроводів, паропроводів, конструкцій різного призначення, 

транспортування нафтопродуктів, технологічних і промислових 

трубопроводів, водопроводів. 
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Шість трубоелектрозварювальних станів «20-76» з випуску нержавіючих 

труб діаметром 20-80 мм методом плазменної зварки, які використовуються в 

харчовій, хімічній промисловості, в машинобудуванні. 

1. Три стани «20-76» з випуску вуглецевих труб діаметром від 20 до114 мм, 

які використовуються для водо – та газопроводів і конструкцій різного 

призначення, а також з випуску профільних труб. В цеху є стан для 

холодного волочіння труб, для виробництва нержавіючих та вуглецевих 

холоднодеформованих електрозварних труб 

2. Цех з виробництва зварювальних флюсів та емелевих фритт 

3. Три цехи з виробництва товарів народного споживання: 

емалевого посуду; 

оцинкованого посуду; 

червоної цегли. 

Емалевий посуд, який виробляється на заводі, призначений для 

приготування їжі, зберігання та перенесення харчових продуктів, сервіровки 

столу, санітарно – гігієнічних та інших господарських потреб. 

Посуд виготовляється із сталевого високоякісного прокату і в залежності від 

кольору емалі та використовуємих деколей ділиться на п’ять груп: 

1 група – емальований посуд без деколі 

2 група – емальований посуд з деколлю 

3 група – емальований посуд з деколлю та підпиленням 

4 група – емальований посуд з подвійним шаром емалювання та деколлю 

(використовується червона, коричнева, чорна силікатна емаль) 

5 група – високохудожній емальований посуд з подвійним шаром 

емалювання та деколлю (використовується синя, блакитна емаль, а також 

підпилення різних кольорів). Гнучка система розробки та виготовлення 

технічної оснастки дозволяють оперативно змінювати номенклатуру виробів 

та використовуємих деколей за бажанням крупних споживачів. 
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Отже, при формуванні стратегій зовнішньоекономічної діяльності 

Дніпропетровської області необхідно виходити з таких припущень: 

світові ціни на сировинні товари знаходяться на низьких значеннях і, якщо 

виходити з теорії довгих економічних хвиль, будуть знаходитись там ще 

приблизно десять років; 

головною експортною продукцією Дніпропетровської області є сировинні 

товари низьких ступенів переробки, за ними з великим відставанням слідують 

засоби виробництва (продукція машинобудування); 

головними товарами, що імпортує Дніпропетроська область, є мінеральні 

продукти (енергоносії) та сировинні товари; 

Дніпропетровська область має значний науковий потенціал у сфері 

металургії, хімії, механіки; 

основними зовнішньоекономічними партнерами Дніпропетровської 

області є РФ, інші країни СНД та країни третього світу; 

значна частина потенціалу для виробництва інноваційної сучасної 

продукції високих ступенів переробки в Дніпропетровській області втрачено, але 

ще існують можливості для виробництва та збуту хоч і застарілої, але складної 

промислової продукції; 

в умовах світової неоіндустріалізації Україні необхідно нарощувати обсяги 

промислової продукції з високим ступенем переробки, але одночасно вона 

вимушена підтримувати експорт продукції низького ступеню переробки, від 

якого залежить макроекономічна стабільність та наповнення бюджету. 

Судячи з офіційних програм, стратегій та дій представників органів влади 

України, наразі актуальним є сценарій заморожування конфлікту, тобто не 

планується здійснювати активні заходи для зменшення або збільшення обсягів 

торгівлі з РФ. В той же час торгівля з країнами ЄС та США названа основною 

метою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Так, згідно з проектом 

Експортної стратегії України, Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 

на період 2017 – 2021 років, основними недоторгованими ринками названо 

США, Німеччина, Великобританія та Франція. Серед промислових галузей 
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найбільш перспективними з погляду зовнішньої торгівлі визначено харчову 

промисловість, аерокосмічну та авіаційну промисловість, машинобудування. 

Більш вірогідною на сучасному етапі є інтеграція українських підприємств у 

виробничі ланцюги західних корпорацій, перш за все, на тих виробничих циклах, 

де потрібна значна кількість ручної праці. Це обумовлено вигідним 

розташуванням України та низькою вартістю робочої сили. Підтвердженням 

цього припущення є значна кількість підприємств, які відкрито в останні роки на 

Західній Україні та які виробляють складові для європейських автомобільних 

концернів. 

Отже можуть бути запропоновані такі складові стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровсьоїобласті: 

- розвиток інфраструктури з метою включення машинобудівних 

підприємств Придніпровського економічного району до європейських 

виробничих ланцюгів; 

- спрощення умов діяльності підприємств-експортерів (зменшення 

корупційного тиску у податковій та митній сферах діяльності, лібералізація 

валютного регулювання); 

- відродження хімічної промисловості шляхом залучення науково-

дослідних закладів; 

- сприяння зовнішньоекономічним відносинам з країнами Азії та Африки; 

- диверсифікація постачання палива та продуктів переробки нафти; 

- збільшення диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків з метою 

зниження залежності від окремих країн. 
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3. Дослідження ринків Азії та визначення загроз та можливостей для 

експортерів Дніпропетровського регіону з урахуванням 

ментальних особливостей азіатських країн 

Україна відноситься до країн, яким необхідно розвивати прискореними 

темпами виробництво, що орієнтовано на експорт та активізувати 

міжнаціональну діяльність в напряму пошуку нових ринків збуту. У зв’язку з 

тим, що Україна втратила ринки країн пострадянського простору та має 

складність проникнення на ринки ЄС, їй необхідно опановувати інші ринки, 

де існує потреба у продукції, що виробляється в Україні та на яких не існує 

нетарифних обмежень. Відповідно до Національної стратегії розвитку 

експорту Україні необхідно орієнтуватись на налагодження більш тісних 

відносин з країнами Африки, Азії, Латинської Америки і це може бути 

важливим напрямком в проведенні зовнішньої політики України[10].  

Під впливом змін на світових товарних ринках та геополітичних 

процесів протягом останнього десятиріччя відбулася суттєва трансформація 

зовнішньої торгівлі України як у регіональному, так і товарному розрізі. Як 

було зазначено, що серед головних тенденцій – збільшення ролі країн Європи 

як торговельного партнера, що серед інших причин відбулося завдяки Угоді 

про Асоціацію з ЄС та диверсифікації джерел постачання енергії. Зокрема, 

експорт продовольчих товарів до країн Європи за останнє десятиріччя 

збільшився майже вп’ятеро, а за результатами 2016 року Україна увійшла до 

топ-3 постачальників агропродукції до ЄС.  

Водночас країни Азії в останні три роки стали найбільшими 

споживачами українських товарів, зокрема продовольчих. Експорт олії до 

регіону за 2006 – 2018 роки збільшився в 10 разів, істотні зміни також 

відбулися в експорті зернових культур за рахунок нарощування поставок 

кукурудзи. У розрізі країн найбільший обсяг товарів експортується до 

Туреччини (металургійна продукція та насіння олійних). Більше половини 

імпорту з Азії припадає на Китай, обсяги поставок із якого за останнє 

десятиріччя збільшилися вдвічі за рахунок нарощування імпорту продукції 
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машинобудування (побутова техніка, запчастини) та промислових виробів 

(одяг та взуття). 

Найближчими роками зберігатиметься сировинний характер 

українського експорту, що спричиняє високу залежність зовнішньої торгівлі 

України від шоків на світових ринках. 

Крім того, залежність економіки України від поставок енергоносіїв та 

високотехнологічної продукції зумовлюватиме високі обсяги імпорту. Як 

наслідок, дефіцит поточного рахунку залишатиметься на досить значному 

рівні (близько 4% ВВП), незважаючи на прогнозовані сприятливі зовнішні 

цінові умови. Такі обсяги дефіциту не повинні бути загрозливими для 

економіки за умови, що основним фактором його формування буде 

інвестиційний попит. 

Експортний потенціал Дніпропетровської області може суттєво 

розширитися через подальше відкриття доступу до зовнішніх ринків, завдяки 

укладанню договорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами-

торговельними партнерами. І хоча наявність угод про ЗВТ не гарантує 

зростання зовнішнього товарообороту, вони стимулюють вітчизняних 

виробників підвищувати конкурентоздатність. 

Слід зазначити, що експорт українських товарів до країн Азії у 2018р. у 

порівнянні з 2017р. виріс на 6,3 % та дорівнює 13755,2 млн. дол. США (рис. 

9) 
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Рис. 9. Експорт українських товарів до краї Азії, млн. дол. США 

Основну товарну структуру експорта до країн Азії у 2018р. складає: 

м’ясо та їстівні субпродукти (10,9 %), жири та олії тваринного ар.бо 

рослинного походження (16,4%). Цукор кондитерські вироби з нього (10,0%), 

взуття (9,3 %); реакторні, ядерні, котли, машини (34 %). Імпорт із країн Азії 

збільшився у 2018р. у порівнянні із 2017р. на 13611,9 млн. дол. США. 

(рис.10). 

 

Рис.10. Імпорт товарів із країн Азії до України, млн.дол. 
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Зниження товарообігу з Росією компенсуються не стільки за рахунок 

поглиблення співробітництва з ЄС, а завдяки відкриттю нових ринків країн 

Азії та Північної Азії. За останні кілька років географія зовнішньої торгівлі 

України суттєво змінилась. Росія поки що залишається одним з великих 

країн-торговельних партнерів України, але її важливість для української 

економіки знизилась [27]. Найбільш перспективним напрямом експорту для 

України є експорт агропромислової продукції та металургійної. 

У розрізі країн найбільший обсяг товарів експортується до Туреччини 

(металургійна продукція та насіння олійних). Більше половини імпорту з Азії 

припадає на Китай, обсяги поставок із якого за останнє десятиріччя 

збільшилися вдвічі за рахунок нарощування імпорту продукції 

машинобудування (побутова техніка, запчастини) та промислових виробів 

(одяг та взуття) (рис.11). 

 
Рис.11.Країни Азії, з якими Україна активізувала експортну діяльність 

 «Азійські тигри» за порівняно нетривалий відрізок часу здійснили 

економічне диво, перетворившись із відсталих країн на світових лідерів. 

Тепер з їх допомогою успіху можуть досягти українські виробники молочних 

продуктів. 
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Українська молочна галузь переживає не найкращі часи: зменшення 

поголів’я корів, закриття російського ринку, відміна спецрежиму 

оподаткування та економічна криза в країні розвитку не сприяють. Але така 

«шокова терапія» дає виробникам шанс знайти нові шляхи розвитку, такі як 

переорієнтація експортних напрямків. Хоча й повільно, але це відбувається: 

замість Росії та країн СНД ключовими імпортерами української молочної 

продукції стають африканські та азійські країни, зокрема в регіоні Південно -

Східної Азії. 

Найбільшими споживачами українськиї товарів є Туреччина, Іран, 

Таїланд, Індія, Саудівська Аравія,Китай, Ізраіль, Ірак (рис.12). 

 

Рис.12. Експорт в країни Азії 

У 2016 – 2017 роках в Україні спостерігалося двовідсоткове зменшення 

поголів’я великої рогатої худоби. Як наслідок обсяги виробництва молочних 

продуктів впали на 2 %, водночас як їхня ціна збільшилася. Цікаво, що 

вартість зросла лише на внутрішньому ринку. Вітчизняні ж молокопродукти, 

що йдуть на експорт, навпаки – втратили в ціні. Так, минулого року 

українські виробники продали за кордон на 10% менше молока та похідних 

продуктів, заробивши на 11 % менше. Одна з причин такої ситуації – валютні 

коливання. 
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Перспективним шляхом порятунку галузі є переорієнтація на ринок 

Південно – Східної Азії. Є кілька вагомих причин обрати саме цей напрямок 

збуту: - зростання кількості населення регіону та підвищення споживчого 

попиту завдяки збільшенню доходів; 

- країни Південно-Східної Азії посідають ключові позиції в рейтингу держав 

із найсприятливішими умовами для ведення міжнародної торгівлі. У цьому 

списку світове лідерство належить Сінгапуру, а Гонконг – на третьому місці. 

Цей ринок демонструє стабільний попит на молочну продукцію за 

відсутності або за дуже малої наявності внутрішніх виробників. У 2017 році 

Україна експортувала 109,2 тис. тонн молочних продуктів. Найбільшу частку 

в структурі експорту займає сухе молоко – 36,6 тис. тонн. Далі йде молочна 

сироватка – 23,9 тис. тонн, молоко і вершки згущені – 15,2 тис. тонн, 

вершкове масло та молочні жири – 12,1 тис. тонн. Частка не згущених молока 

та вершків становить 10,5 тис. тонн, а твердих сирів – 8,1 тис. тонн. 

Зростання спостерігалося лише у двох групах товарів: молоко та вершки 

згущені, а також масло вершкове та молочні жири. Можемо констатувати 

поступову переорієнтацію закордонних продажів молочних продуктів. Щодо 

сирів, то раніше левова частка експорту цього продукту припадала на країни 

СНД. У 2013 році держави Співдружності купували 99 % українського сиру, 

але минулого року їхня частка в структурі закордонних продажів продукту 

скоротилася до 84 %. Натомість збільшився експорт сиру до країн Азії – з 

одного відсотку в 2013 році до 6 % у 2016-му. Що стосується Африки, то 

експорт вітчизняного сиру в цей регіон розпочався лише у 2015 році з 1 %, а 

вже за рік частка африканських країн зросла до 9 %. 

Ключовим партнером із торгівлі сирами може стати Сінгапур. У країні 

зберігається високий попит на цей продукт і збільшуються обсяги його 

споживання. Рівень доходів населення Сінгапуру достатньо високий, тому й 

ціни тут вищі за середньосвітові показники. Що стосується сирів, то вартість 

бюджетних сортів стартує від $20-25 за 1 кг. Зайшовши на сінгапурський 

ринок молочних продуктів, Україна може не лише наростити обсяги 
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експорту, а й підвищити вартість продукції та отримати високу репутацію 

серед інших країн регіону. А покращення іміджу, своєю чергою, створить 

підґрунтя для подальшої експансії на торгові майданчики Південно-Східної 

Азії.   Вершкове масло та молочні жири – ніша, яка зростає і швидко 

переорієнтовується всупереч загальним тенденціям експорту українських 

молокопродуктів. Цифри говорять самі за себе: ще п’ять років тому Україна 

продавала за кордон 0,7 тис. тонн молочних жирів, а в 2017-му їх експорт 

зріс у 17 разів і склав 12,1 тис. тонн. Щодо зміни географії торгівлі, то тут 

теж маємо успіхи: у 2013 році для масла та молочних жирів існувало лише 

два експортні напрямки – країни СНД (97 %) та Азія (3 %). Минулого ж року 

продажі розподілилися таким чином: СНД – 41 %, Азія – 31 %, Африка – 

22 %, Європа – 6 %. Як бачимо, українським виробникам вдається зробити 

торгівлю різновекторною та зменшити ризики, які існували за тотальної 

переваги одного експортного напрямку. Крім Сінгапуру, Україна може 

експортувати молокопродукти до Китаю. Наразі рівень споживання подібної 

продукції в цій країні низький, але щодалі серед населення зростає «мода» на 

здоровий спосіб життя, у тому числі й на споживання молока та похідних 

продуктів. Якщо додати стрімке зростання економіки та приріст кількості 

населення, то китайський ринок виглядає дуже привабливо. За п’ять років 

КНР збільшила експорт цільномолочних продуктів у 10 разів, а сухого 

молока – у три з половиною рази. І хоча зараз на китайському молочному 

ринку панують країни ЄС та Нова Зеландія, Україна здатна зайняти до 2 % в 

імпортній структурі молокопродуктів КНР. Щоправда, процес експансії 

потребує часу – приблизно 2-3 роки – та інвестицій у просування українських 

товарів. Щодо обсягів, то тут турбуватися не варто: за оцінками ФАО, 

вітчизняні молокозаводи можуть переробляти у 2,5 рази більше сировини, 

ніж сьогодні. Країни Південно-Східної Азії є дуже перспективним 

напрямком для українських виробників молочної продукції: кількість 

населення та рівень фінансового благополуччя в регіоні зростає, як і 

споживчий попит. Щоб успішно зайти на цей ринок, вітчизняні підприємці 
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мають інвестувати в маркетинг, дбати про якість товару та нарощувати 

обсяги виробництва. І не зволікати – конкуренція тут дійсно висока. 

Україна має мало спільного з далекими країнами Азії. Однак нині 

постійно зростає інтерес, зумовлений глобалізацією, до інтеграційних 

процесів в інших регіонах світу. Причетні урядові установи, численні 

приватні компанії вивчають політико-економічні процеси та інвестиційно-

торговельні можливості Азійського регіону.  

За підсумками аналізу експорту товарів до кран Азії можна зробити 

таки висновки:  

- по-перше, головними країнами експортерами є Туреччина, Індія та 

Китай, також можливо відокремити потенційні країни що можуть стати 

постійними експортерами України при певних умовах – Іран та Ліван . 

- по-друге, звертає увагу, що Україна отримує імпорт з багатьох країн, 

ніж експортує товари. Країни імпортери можна умовно поділити на декілька 

груп: країни лідери (Китай) та країни потенційні лідери (Південна Корея, 

Туреччини та Індія).  

Окремо стоять країни з часткою в імпорті менше 1%, але при певних 

умовах, ці країни можуть наблизитися до потенційних лідерів. Крім того, 

можливо виділити: країни постійні імпортери та країни епізодичні імпортери. 

До епізодичних країн можна віднести всі країни імпортери, окрім Китаю, 

Туреччини, Південної Кореї та Індії. При певних умовах ці країни можуть 

стати постійними імпортерами, а окремі з них, країнами – лідерами . 

На підставі розрахованих даних можна спостерігати тенденцію, 

особливо у останні роки, до зростання питомої ваги Туреччини та Індії у 

експорті України та Китаю у імпорті. 

Слід зазначити, що українські аграрії в І півріччі 2018 року 

експортували в країни Азії продукції на 3,7 млрд. дол. США, або 43, 2 % від 

загального аграрного експорту. 

Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції вже декілька 

років утримують азіатські країни, які за січень-червень 2018 року закупили 
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українського продовольства на 3,7 млрд. дол. США. Частка Азії за цей період 

склала 43,2 % від загального експорту аграрної продукції. При цьому 

основними ринками збуту української агропродукції залишаються чотирі 

регіони – країни Азії, Африки, Європейського союзу та СНД. 

У І півріччі 2018 року дані країни закупили українського 

продовольства на 2, 6 млрд.дол. США. 

За результатами 2018 року рейтинг країн- імпортерів української 

агропродукції очолила Індія, яка закупила українське продовольство на 1 

млрд. дол. США. Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України 

сільгосппродукції на 576 млн.дол. США. На третому місці – Китай, який 

придбав вітчизняні продукти на 527млн. дол. США. Значну виручку 

українські експортери отримали також з Нідерландів (535 млн. дол. США), 

Іспанії (449 млн. дол. США). Як відзначають експерти, ці сім країн 

забезпечили 47% доходів від експорту продукції агропромислового 

комплексу. У 2018 році найбільше сільгосппродукції купили ЄС, Індія, 

Єгипет і Китай. 

Головні перспективи України в торгівлі товарами та послугами на 

ринках країн Азії пов’язані перш за все з економічними перспективами та 

прагненнями самих азійських країн. Так, головним питанням у торговельно-

економічних відносинах з Туреччиною є укладання угоди щодо зони вільної 

торгівлі. При цьому політика щодо опанування внутрішнього ринку України 

є більш ефективною, а ніж українська. Введення протягом 2013 року 

країнами Азії нових торговельних бар’єрів говоріть про послідовне 

дотримання стратегії захисту власних національних інтересів у галузі 

зовнішній торгівлі.  

Головною причиною зростання українського експорту на ринок Китаю 

є прагнення Китаю продемонструвати певні кроки щодо усунення 

дисбалансу у взаємній торгівлі за рахунок збільшення експорту української 

продукції на ринок Китаю при штучному стримані збільшення постачання 

китайських товарів на український ринок. Порівняно низька цінова 
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конкурентоспроможність української продукції та її технологічне 

відставання від аналогічної продукції головних світових виробників буде 

стримувати зростання обсягів українського експорту до КНР.  

Можливості українських підприємств щодо участі у тендерах на 

території Індії, а також виконання контрактних зобов’язань значно 

обмежують фінансові складнощі, що пов’язані з вимогами індійської сторони 

надавати додаткові фінансові гарантії з боку українських державних 

підприємств та компаній при здійсненні предконтрактної підготовки та 

контрактних робіт з індійськими державними установами. Неврегульованість 

в цьому питанні ускладнює або робить неможливим взаєморозрахунки між 

індійськими та українськими партнерами [2]. 

Обсяг зовнішньоторговельних операцій у 2018 році Дніпропетровської 

області із країнами Азії склав 3602,3 млн. дол. США (26,9% загального 

обсягу зовнішньоторговельного обороту області), експорт Дніпропетровської 

області склав –2249,7млн. дол. США (28,6% загального обсягу експорту 

Дніпропетровської області), імпорт– 1352,6 млн. дол. США (24,4% 

загального обсягу імпорту область) (таблиця 24, рисунок 18). 

Сальдо зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області додатне 897,1 

млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експорту імпортом -1,66. 

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетровської області з країнами 

Азії збільшився у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 3,5%, при цьому 

експорт зменшився на 6,3%, імпорт збільшився на 25,4%(таблиця 10, рисунок 

13). Слід зазначити, що експорт товарів має стабільну тенденцію коливань в 

межах 2300 млн. дол. США, імпорт із країн Азії значно збільшився у 2017-

2018рр. 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

85 

Таблиця 10. Динаміка показників зовнішньої торгівлі Дніпропетровської 

областіз країнами Азії у 2014 – 2018 роках, млн. дол. США 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Зовнішньоторго-
вельний оборот 

4479,7 3249,5 2918,9 3480,4 3602,3 

Експорт 3379,3 2508,8 2083,4 2401,9 2249,7 
Імпорт 1100,4 740,7 835,5 1078,5 1352,6 
Сальдо 2278,9 1768,1 1247,9 1323,4 897,1 

++ 

 

Рис. 13. Зовнішня торгівля Дніпропетровської області з країнами Азії, млн. 
дол. США 

 

Слід зазначити, що обсяг імпорту товарів Дніпропетровської області до 

країн Азії у 2018 році у порівнянні із 2017 роком збільшився на 28,2%  і 

склав 1315,4 млн. дол. США – це 10-та частина (9,7%) загальноукраїнських 

обсягів імпорту товарів з України до Азії (таблиця 11). 
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Таблиця 11. Експортно-імпортні товарні операції Дніпропетровської області 

з країнами Азії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 
2018 рік 
млн. дол. 
США 

у % до 
попереднь
ого року 

2018 рік 
млн. дол. 
США 

у % до 
попередньог
о року 

 Країни Азії,  у тому числі: 2224,8 93,4 1315,4 128,2 
1. Китай 595,0 88,5 821,2 134,0 
2. Туреччина 532,4 89,7 155,7 127,3 
3. Ірак 222,5 94,9 – – 
4. Ліван 138,9 82,4 0,7 44,7 
5. Індія 138,4 84,7 52,1 82,1 
6. Ізраїль 115,0 120,7 28,1 704,9 
7. Індонезія 88,3 183,4 30,6 77,2 

8. Об’єднані Арабські 
Емірати 

78,1 136,4 17,4 165,2 

9. Грузія 72,8 102,6 14,9 181,0 
10. Саудівська Аравія 65,2 63,6 39,6 108,6 

 

Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

Дніпропетровської області у 2018 році припадають на наступні країни Азії: 

Китай (експорт-595 млн. дол. США, імпорт -821 млн.дол. США), Туреччина 

(експорт-532,4 млн. дол. США, імпорт – 155,7 млн.дол. США), Ірак (експорт-

222,5 млн. дол. США), Ліван (експорт- 138,9 млн. дол. США, імпорт -0,7 

млн.дол. США), Індія (експорт-138,4 млн. дол. США, імпорт – 52,1 млн.дол. 

США), Ізраіль (експорт-115,0 млн. дол. США, імпорт -28,1млн.дол. США), 

Індонезія (експорт- 88,3 млн. дол. США, імпорт -30,6млн.дол. США), 

Об’єднані Арабські Емірати(експорт – 78,1млн. дол. США, імпорт – 

17,4млн.дол. США), Грузія (експорт – 72,8млн. дол. США, імпорт – 

14,9млн.дол. США), Саудівська Аравія (експорт – 65,2млн. дол. США, 

імпорт – 39,6 млн.дол. США).  

З Дніпропетровської області до країн Азії експортувалися: чорні 

метали (прокат, профілі, феросплави тощо) – половина експорту (понад 51% 

у загальній структурі експорту товарів до африканських країн); руди, шлаки і 
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зола (залізорудний концентрат) – четверта частина експорту (близько 25%); 

продукція АПК (агропромислового комплексу) та сільськогосподарська 

(продовольчі товари, зерно, жири (олії), молоко, мед тощо) – понад 10%; 

вироби з чорних металів – 3%; продукція хімічних галузей (добрива, 

полімерні матеріали, екстракти, хімічні сполуки, паперова продукція) – до 

1%; машинобудівна продукція (устаткування, обладнання, частини до 

залізничного транспорту, с/г машини, судна) – 0,8% (рис.14). 

 

 

Рис. 14. Основна товарна структура експорту Дніпропетровської 
області до країн Азії у 2018 році. 

До Китаю Дніпропетровська область експортувала у 2018 році: руди, 

шлак і зола (92,4 % експорту до Китаю); жири та олії тваринного або 

рослинного походження (6,0 %); мiдь i вироби з неї (0,3 %); реактори ядерні, 

котли, машини (0,3 %); чорнi метали (0,3 %); пластмаси, полімерні 

матеріали(0,2 %); продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості (0,1 

%); деревина і вироби з деревини (0,1 %) (таблиця 12). Таблиця 12. Експорт 

товарів Дніпропетровської області до Китаю у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 595,0 88,5 100 
1. руди, шлак і зола 549,6 86,6 92,4 
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2. 
жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

35,5 124,1 6,0 

3. мiдь i вироби з неї 2,1 - 0,3 

4. реактори ядерні, котли, машини 1,9 49,0 0,3 
5. чорнi метали 1,8 - 0,3 
6. пластмаси, полімерні матеріали 1,0 965,1 0,2 

7. 
продукцiя борошномельно-круп'яної 
промисловості 

0,7 26,7 0,1 

8. деревина і вироби з деревини 0,4 86,3 0,1 
9. вироби з чорних металiв 0,3 49,9 0,0 
10. продукти неорганiчної хiмiї 0,2 46,7 0,0 

 
Серед підприємств Дніпропетровської області (46 експортерів), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Китаю, були: 

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (концентрат 

залізорудний; концентрат залізорудний високоякісний; агломерат 

залізорудний); 

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (залізорудний 

концентрат; залізорудні обкотиші); 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (концентрат 

залізорудний агломераційний магнетитовий); 

ТОВ «Омега» (роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з 

перевагою продовольчого асортименту); 

ТОВ «Спецтехоснастка» (виробництві високоточної технологічної 

оснастки (прес-форми, штампи, деталі з пластика і листового металу); 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (залізорудний 

концентрат; залізорудні обкотиші); 

АТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро» (виробництво 

маргарину та аналогiчних харчових жирiв). 

До Туреччини у 2018 році Дніпропетровська область експортувала 

більше всього чорні метали (448,2 млн. дол. США, що склало частку 84,2 % 
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загального обсягу експорту до Тереччини). До Туреччини у 2018 році 

здійснювався експорт таких товарів: жири та олії тваринного або рослинного 

походження, вироби з чорних металiв, насiння і плоди олійних рослин, 

добрива, зерновi культури, залишки і вiдходи харчової промисловості, руди, 

шлак і зола, залізничні локомотиви, електричнi машини (таблиця 13). 

Таблиця 13. Експорт товарів Дніпропетровської області  

доТуреччини у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 

Вартість, 
млн. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 532,4 89,7 100 
1. чорнi метали 448,2 93,2 84,2 

2. 
жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

23,9 81,4 4,5 

3. вироби з чорних металiв 20,7 94,8 3,9 
4. насiння і плоди олійних рослин 19,8 348,8 3,7 
5. добрива 6,8 38,7 1,3 
6. зерновi культури 3,6 159,4 0,7 

7. 
залишки і вiдходи харчової 
промисловості 

2,4 41,9 0,4 

8. руди, шлак і зола 0,8 7,6 0,1 
9. залізничні локомотиви 0,7 18,5 0,1 
10. електричнi машини 0,7 70,3 0,1 

 

Серед підприємств Дніпропетровської області (101 екпортер), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Туреччини, були: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

АТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (заготівка, арматура з 

чорних металів); 
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ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (руда 

марганцева збагачена/ сировина бентонітова глиниста/ шлами марганцевих 

руд); 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ПрАТ «Регіон Тех Ком» (оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія); 

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (руда марганцева 

збагачена/ сировина бентонітова глиниста/ шлами марганцевих руд); 

АТ «Дніпроазот» (аміак і карбамід, соду каустичну і рідкий хлор, 

соляну кислоту і гіпохлорит натрію, КМЦ різних модифікацій і товари 

народного споживання). 

До Іраку у 2018 році Дніпропетровська область експортувала більше 

всього чорні метали (213 млн. дол. США, що складо частку 95,7 % загального 

обсягу експорту до Іраку). До Іраку у 2018 році здійснювався експорт таких 

товарів: електричнi машини; м’ясо та їстівні субпродукти;вироби з чорних 

металів, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед, продукти 

переробки овочів; реактори ядерні, котли, машини; какао та продукти з 

нього; їстівнi плоди та горiхи; готові продукти із зерна (таблиця 14). 

Таблиця 14. Експорт товарів Дніпропетровської області до Іраку у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 222,5 94,9 100
1. чорнi метали 213,0 94,0 95,7
2. електричнi машини 2,4 312,2 1,1

3. м’ясо та їстівні субпродукти 2,3 166,3 1
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4. вироби з чорних металiв 1,5 73,5 0,7
5. молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 
1,3 176,7 0,6

6. продукти переробки овочів 0,9 542,7 0,4
7. реактори ядерні, котли, машини 0,3 24906,2 0,1
8. їстівнi плоди та горiхи 0,1 9,4 0,1
9. какао та продукти з нього 0,1 102,7 0,1
10. готові продукти із зерна 0,08 58,5 0,0

 

Серед Дніпропетровської області підприємств (31 експортер), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Іраку, були: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ТОВ «Абрис Дніпро» (торгiвля автомобiльними деталями та 

приладдям); 

ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (м'ясо курчат-бройлерів); 

ТОВ Фірма «Триплекс» (ветеринарні продукти); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» (виробництво машин та 

устаткування для металургiї); 

АТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ТОВ «Снек продакшн» (сухарики/ грінки/ насіння соняшнику і гарбуза 

/чіпси /кукурудзяні палички /арахіс /фісташки); 

ТОВ «Акам» (облицювальний матеріал з природного каменю). 

До Лівану у 2018 році Дніпропетровська область експортувала більше 

всього чорні метали (136,0 млн. дол. США,що складо частку 97, 9 % 
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загального обсягу експорту до Лівану). До Лівану у 2018 році здійснювався 

експорт таких товарів: жири та олії тваринного або рослинного походження; 

насiння і плоди олійних рослин; вироби з чорних металiв; їстівнi плоди та 

горіхи; електричнi машини; зерновi культури; какао та продукти з нього; 

каучук, гума ;одяг та додаткові речі до одягу, текстильні вироби (таблиця 15). 

Серед підприємств Дніпропетровської області (12 експортерів), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Лівану, були: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ПрАТ «Регіон Тех Ком» (оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

ТОВ «Щедро» (оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, 

тваринним маслом та жирами);  

ТОВ «Абрис Дніпро» (торгiвля автомобiльними деталями та 

приладдям); 

ТОВ «Малбі Фудс» (постачання цукрових та шоколадних виробів); 

ТОВ «Долфі-Україна»(товари медичного призначення).  

Таблиця 15. Експорт товарів Дніпропетровської області до Лівану у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 138,9 82,4 100 

1. чорнi метали 136,0 81,8 97,9 
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2. жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

1,1 1308,8 0,8 

3. насiння і плоди олійних рослин 0,7 637,1 0,5 

4. вироби з чорних металiв 0,6 73 0,5 

5. їстівнi плоди та горiхи 0,3 37,6 0,2 

6. електричнi машини 0,1 0,1 

7. зерновi культури 0,04 8,8 0,0 

8. какао та продукти з нього 0,02 - 0,0 

9. каучук, гума 0,008 - 0,0 

10. одяг та додаткові речі до одягу, 
текстильні 

0,003 - 0,0 

До Індії у 2018 році Дніпропетровська область експортувала більше 

всього жири та олії тваринного або рослинного походження жири та олії 

тваринного або рослинного походження (110,3 млн. дол. США,що склало 

частку 79, 7% загального обсягу експорту до Індії) та чорні метали (19,2 

млн.дол. США або 13,9 % загального обсягу) (таблиця 16). 

Таблиця 16. Експорт товарів Дніпропетровської області до Індії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 138,4 84,7 100 

1. 
жири та олії тваринного або рослинного 

походження 
110,3 90,2 79,7 

2. чорнi метали 19,2 81,3 13,9 

3. вироби з чорних металiв 4,1 105,4 2,9 

4. іншi недорогоціннi метали 1,5 40,4 1,1 

5. 
залишки і вiдходи харчової 

промисловості 
1,0 95,2 0,7 

6. руди, шлак і зола 0,7 107,9 0,5 

7. залізничні локомотиви 0,5 219,4 0,3 
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8. органiчнi хiмiчнi сполуки 0,4  0,3 

9. сіль; сірка; землі та каміння 0,3 83,1 0,2 

10. реактори ядерні, котли, машини 0,2 38,7 0,2 

 

Серед підприємств Дніпропетровської області (49 експортерів), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Індії, були: 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ПрАТ «Регіон Тех Ком» (оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин); 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ТОВ «Агропромислова компанія «Дніпроагро»(оптова торгівля зерном, 

насінням та кормами для тварин; виробництво жирів та маргаринів); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія); 

ТОВ «Руш» (роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без 

пере-ваги продовольчого асортименту; кометичні засоби тощо);  

ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (труби); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (безшовні корозійностійкі 

сталеві труби); 

ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» (виробництво чавуну, сталі 

та феросплавів); 

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (виробництво 

чавуну, сталі та феросплавів). 

До Індонезії Дніпропетровська область експортувала більше всього чорні 

метали (79,4 млн. дол. США або 89, 9 % загального обсягу) (таблиця 17). 

Серед підприємств Дніпропетровської області (18 експортерів), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Індонезії, були: 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (заготівка, арматура з 

чорних металів); 
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (переробка 

кукурудзи на крохмалепродукти); 

ТОВ «Агро КМР» (вирощування зернових та технiчних культур); 

ПрАТ «Регіон Тех Ком» (оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (безшовні корозійностійкі 

сталеві труби); 

ТОВ Фірма «Квазар-99» (вирощування зернових та технiчних культур); 

ТОВ «Унірем-Агро плюс» (вирощування зернових та технiчних 

культур); 

ФГ «Тандем Агро» (вирощування зернових та технiчних культур). 

Таблиця 17. Експорт товарів Дніпропетровської області  

до Індонезії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 88,3 183,4 100 

1. чорнi метали 79,4 207,3 89,9 

2. 
продукцiя борошномельно-круп'яної 

промисловості 
5,3 79,3 6 

3. зерновi культури 3,1 116,3 3,5 

4. вироби з чорних металiв 0,3 135,6 0,3 

5. вироби з каменю, гiпсу, цементу 0,1 77,2 0,1 
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6. прилади та апарати оптичні, фотографічні 0,04 104,2 0 

7. 
залишки і вiдходи харчової 

промисловості 
0,03 42,4 0 

8. їстівнi плоди та горiхи 0,02 - 0 

9. реактори ядерні, котли, машини 0,0006 - 0 

10. каучук, гума 0,0005 - 0 

 

До Об’єднаних Арабських Еміратів у 2018 році Дніпропетровська 

область експортувала більше всього чорні метали (53,6 млн. дол. США або 

68,7 % загального обсягу); вироби з чорних металів (16,4 млн. дол. США або 

21 %) ; молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед (5,6 млн. 

дол.. США або 7, 2%) (таблиця 18). 

Таблиця 18. Експорт товарів Дніпропетровської області до Об’єднаних 

Арабських Еміратів у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 
Вартість, 
млн. дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. 
року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 78,1 136,4 100 

1. чорнi метали 53,6 148,5 68,7 

2. вироби з чорних металiв 16,4 179,3 21 

3. 
молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 
5,6 70,9 7,2 

4. іншi недорогоціннi метали 0,1 2781,6 1,2 

5. нiкель i вироби з нього 0,3 169,9 0,3 

6. 
жири та олії тваринного або рослинного 

походження 
0,2 15,7 0,3 

7. меблi 0,2 1976,3 0,3 

8. їстівнi плоди та горiхи 0,2 - 0,2 

9. насiння і плоди олійних рослин 0,2 - 0,2 

10. пластмаси, полімерні матеріали 0,1 1359,4 0,1 
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Серед підприємств (39 експортерів), які здійснювали значні обсяги 

експорту товарів до Об’єднаних Арабських Еміратів, були: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (виробництво труб та фітингів для труб зі 

сталі); 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (безшовні корозійностійкі сталеві 

труби); 

ТОВ Фірма «Триплекс» (ветеринарні продукти); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних металів); 

ТОВ «Інбел» (виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються 

на фермах); 

ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (труби); 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ТОВ «АВ Метал Груп» (продаж нержавіючого металопрокату і машино-

будівного кріплення). 

До Ізраілю у 2018 році Дніпропетровська область експортувала більше 

всього чорні метали (99,5 млн.дол. США або 86,5 % загального обсягу), 

(таблиця 19). 
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Таблиця 19. Експорт товарів Дніпропетровської області  

до Ізраїлю у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 

Вартість, 
млн. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 115,0 120,7 100 

1. чорнi метали 99,5 121,1 86,5 

2. зерновi культури 3,6 239,4 3,1 

3. реактори ядерні, котли, машини 3,3 110,6 2,9 

4. екстракти дубильнi 2,2 96,1 1,9 

5. вироби з чорних металiв 2,0 172,1 1,7 

6. 
залишки і вiдходи харчової 

промисловості 
1,2 180,9 1 

7. пластмаси, полімерні матеріали 1,2 144,4 1 

8. прилади та апарати оптичні, фотографічні 0,5 436,2 0,4 

9. 
одяг та додаткові речі до одягу, 

трикотажні 
0,3 320,9 0,3 

10. готові продукти із зерна 0,2 99,4 0,2 

 

Серед підприємств Дніпропетровської області (64 експортери), які 

здійснювали значні обсяги експорту товарів до Ізраїлю, були: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (заготівка, арматура з 

чорних металів); 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ТОВ «Спецтехоснастка» (виробництво високоточної технологічної 

оснастки (прес-форми, штампи, деталі з пластика і листового металу); 
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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Лайкоред Україна» 

(виробництво харчових продуктів);  

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (труби та колеса для 

залізничного транспорту);  

ТОВ «ТД Дніпро пласт» (виробництво тари з пластмас); 

ТОВ «Біотрейд» (неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами); 

ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» (колготки, безшовна 

білизна і панчішно-шкарпеткові вироби). 

До Грузії у 2018 році Дніпропетровська область експортувала більше 

всього чорні метали (50,6 млн. дол. США або 69,5 % загального обсягу); 

(таблиця 20). 

Таблиця 20. Експорт товарів Дніпропетровської області до Грузії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи 

Вартість, 
млн. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 72,8 102,6 100 

1. чорнi метали 50,6 123,0 69,5 

2. пластмаси, полімерні матеріали 3,4 118,1 4,7 

3. вироби з чорних металiв 3,3 72,6 4,5 

4. папiр та картон 2,4 105,5 3,2 

5. електричнi машини 1,7 171,1 2,3 

6. 
жири та олії тваринного або рослинного 

походження 
0,9 54,4 1,3 

7. готові продукти із зерна 0,8 97,1 1,2 
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8. реактори ядерні, котли, машини 0,7 99,0 1,0 

9. какао та продукти з нього 0,7 97,1 0,9 

10. інструменти, ножовi вироби 0,6 270,7 0,9 

 

До Саудівської Аравії у 2018 році Дніпропетровська область 

експортувала більше всього чорні метали (39,7 млн.дол. США або 60,9 % 

загального обсягу); вироби з чоних металів (18,0 млн.дол. США або 27, 7% 

(таблиця 21). 

Таблиця 21. Експорт товарів Дніпропетровської області до Саудівської Аравії 

у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва товарної групи  

Вартість, 
млн. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 

перiоду 
попер. року 

у % до 
загальн. 
обсягу 

 Всього, у тому числі: 65,2 63,6 100
1. чорнi метали 39,7 66,7 60,9
2. вироби з чорних металiв 18,0 126,8 27,7

3. залізничні локомотиви 3,5 78,5 5,3
4. зерновi культури 2,7 238,1 4,2
5. залишки і вiдходи харчової 

промисловості 
1,1 171,4 1,7

6. какао та продукти з нього 0,05 145,0 0,1
7. електричнi машини 0,05 1,3 0,1
8. одяг та додаткові речі до одягу, 

текстильні 
0,02 159,7 0,0

9. прилади та апарати оптичні, фотографічні 0,02 0,2 0,0
10. жири та олії тваринного або рослинного 

походження 
0,01 - 0,0

 

Серед підприємств (24 експортери), які здійснювали значні обсяги 

експорту товарів до Саудівської Аравії, були: 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (заготівка, арматура з 

чорних металів); 
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ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

ТОВ «Регіон Тех Ком» (оптова торгiвля необробленим тютюном); 

ТОВ «Щедро» (оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiїю, 

тваринним маслом та жирами); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (безшовні корозійностійкі 

сталеві труби); 

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (олія соняшникова/ шрот/ лушпиння 

соняшника/ ячмінь /кукурудза /соя /ріпак /сорго /пшениця); 

ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» (виробництво чавуну, сталі 

та феросплавів); 

ТОВ Фірма «Квазар-99» (вирощування зернових та технiчних культур).  

З країн Азії до Дніпропетровської області імпортувалися: 

машинобудівна продукція – 24% (у загальному обсязі товарів, що 

імпортуються з Азії); продукція хімічної галузі – 18%; чорні метали – 9%; 

текстильні матеріали та вироби – 7%; продукція АПК (агропромислового 

комплексу) та сільськогосподарська – 6%; вироби з каменю, гіпсу, цементу, 

кераміки, скла – 5%; вироби з чорних металів – 4%; іграшки – 4%; палива 

мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 3%; папір та картон – 2%; меблі – 

1%; різні готові вироби – 1% (рис.14). 
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Рис.14. Основна товарна структура імпорту з країн Азії, % 

Обсяги експорту та імпорту послуг області та країн Азії становили  

24,9 млн. дол. США та 37,2 млн. дол. США відповідно. У порівнянні з 2017 

роком експорт збільшився на 25,0%, імпорт зменшився на 28,6%. 

Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій послугами 

Дніпропетровська область здійснювала у 2018 році з такими країнами Азії: 

Кіпр, Індія, Китай, Ізраїль, Об’єднанні Арабські Емірати (таблиця 21). 

У структурі експорту послуг найбільша питома вага припадала на 

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 

22,2% (у загальному обсязі експорту послуг області до країн Азії); послуги з 

ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 

21,0%; транспортні послуги – 18,5%; ділові послуги – 18,2%; послуги, 

пов’язані з подорожами – 15,9%.  

У структурі імпорту послуг найбільша питома вага припадала на роялті 

та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 

55,7% (у загальному обсязі імпорту послуг області зі США); транспортні 

послуги –16,0%; ділові послуги – 10,7%; послуги з ремонту та технічного 
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обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 6,1%; послуги зі 

страхування – 5,5%. 

Таблиця 21. Геогафічна структура експорту-імпорту послуг 

Дніпропетровської області з країнами Азії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

2018 рік 
млн. дол. 
США 

у % до 
попередньо
го року 

2018 рік 
млн. дол. 
США 

у % до 
попередньо
го року 

 
Країни Азії,  у тому 

числі: 
24,9 125,0 37,2 71,4 

1. Кіпр 10,9 117,7 21,8 71,0 

2. Індія 7,7 254,2 0,5 26,1 

3. Китай 1,6 41,0 1,9 67,2 

4. Ізраїль 1,4 168,4 2,3 245,8 

5. Об’єднані 
Арабські Емірати 

0,9 87,3 5,7 133,9 

 

Обсяг зовнішньоторговельних операцій у січні-лютому 2019 року 

Дніпропетровської області із країнами Азії склав 586,9 млн. дол. США 

(27,5% загального обсягу зовнішньоторговельного обороту області), експорт 

Дніпропетровської області –360,7млн. дол. США (28,1% загального обсягу 

експорту Дніпропетровської області), імпорт– 226,2млн. дол. США (26,6% 

загального обсягу імпорту області). При цьому сальдо зовнішньої торгівлі за 

цей період додане та складає 134,5 млн. дол. США. Зовнішньоторговельний 

оборот товарами області з країнами Азії зменшився на 8,3% у порівнянні з 

відповідним періодом попереднього року, експорт – на 12,9%, імпорт 

збільшився на 20,2%. 

Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

Дніпропетровської області у січні-лютому 2019р. здійснювались із такими 
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країнами Азії: Китай, Індонезія, Туреччина, Ірак, Ізраїль, Індія, Ліван, 

Об’єднані Арабські Емірати, Грузія (таблиця 22). 

 Таблиця 22. Експортно-імпортні товарні операції Дніпропетровської області 

з країнами Азії у січні-лютому 2019р. 

№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

січень-лютий  
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

січень-лютий 
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

 
Країни Азії,  у тому 

числі: 
360,7 87,1 226,2 120,2 

1. Китай 69,6 116,6 143,3 129,5 

2. Iндонезія 67,9 5560,2 8,4 97,2 

3. Туреччина 52,4 41,4 31,2 169,6 

4. Ірак 47,3 109,7 – – 

5. Ізраїль 29,5 89,9 0,6 125,0 

6. Індія 25,1 183,5 8,1 79,6 

7. Ліван 24,3 84,7 – – 

8. Об’єднані 
Арабські Емірати 

20,7 163,7 3,2 136,6 

9. Саудівська Аравія 6,2 163,6 3,1 18,1 

10 Грузія 5,7 35,6 5,2 330,2 

 
У 2018 році в економіку регіону з країн Азії прямі іноземні інвестиції 

надходили з Кіпру – 1 138,2 млн. дол. США (31,8% від загального обсягу 

внесених інвестицій), Туреччини – 20,4 млн. дол. США (0,6%), Об’єднаних 

Арабських Еміратів – 5,5 млн. дол. США (0,2%) та Ізраїлю – 4,0 млн. дол. 

США (0,1%). 

З Кіпру іноземні інвестиції вкладено в промисловість – 494,2 млн. дол. 

США (43,4% від загального обсягу внесених інвестицій), операції з 

нерухомим майном – 288,5 млн. дол. США (25,3%), діяльність у сфері 
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адміністративного та допоміжного обслуговування – 165,6 млн. дол. США 

(14,5%), торгівлю – 65,5 млн. дол. США (5,8%), транспорт, складське 

господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 38,2 млн. дол. США (3,4%), 

професійну, наукову та технічну діяльність – 36,2 млн. дол. США (3,2%) та 

інші галузі – 50,0 млн. дол. США (4,4%). 

В області зареєстровано 295 підприємств, в які вкладено інвестиції з 

Кіпру, серед них: 

ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» (виробництво чавуну, сталі 

та феросплавів); 

ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (виробництві безшовних труб за 

вітчизняними і зарубіжними стандартами для нафтопереробної, 

нафтохімічної, авіаційної та суднобудівної промисловості, машинобудування 

та приладобудування, нафтогазової та енергетичної галузі та труб загального 

призначення, що застосовуються в інших галузях промисловості); 

ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних та електротехнічних 

виробів» (виробництво залізобетонних та електротехнічних виробів); 

ПрАТ Завод «Павлоградхіммаш» (виробництво теплообмінної, 

ємнісної, колоної апаратури та іншого обладнання для хімічної та 

нафтохімічної промисловості); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (виробництво товарного 

чавуну, товарної заготовки, швелера, кутника, рейок кранів, автоосей і 

автоободів); 

ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» 

(виробництво зварних і безшовних труб для видобутку і транспортування 

нафти і газу); 

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (виробництво труб, 

порожнистих профілів і фітингів зі сталі); 
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ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (виробництво двигунів 

і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів); 

ПАТ «Дніпрогаз» (розподіл природного газу, експлуатація систем 

газопостачання та надання інших послуг, пов’язаних із безперебійним та 

безаварійним газопостачанням споживачів міста Дніпра та Дніпровського 

району); 

ТОВ М’ясокомбінат «Ювілейний» (вироблення ковбас і м’ясних 

делікатесів); 

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (добування руд 

інших кольорових металів); 

ТОВ «АТБ-Маркет» (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами); 

ТОВ «Нікопольська зернова компанія», ТОВ Підприємство з ІІ 

«Дніпропетровський завод хімічних виробів», ТОВ «Агро-Торговий Дім 

«Дніпровський», ТОВ «Будівельна компанія «Ольвія», ТОВ «Форекс», ТОВ 

«Український завод понадвеликогабаритних шин», ТОВ «Алеф Істейт», ТОВ 

«Метінвестконсалтинг», ТОВ «Граніт Групп», ТОВ «Птахокомплекс 

«Дніпровський», ТОВ «Торговий Дім «Щедро», ТОВ «Скайбер», ТОВ «Агро-

Союз-Україна», ТОВ «Комфі Трейд», ТОВ «М’ясна фабрика «Фаворит 

Плюс», ТОВ «Євраз Україна», ТОВ «Аксор Індастрі»,ТОВ «Дизельний 

завод» та інші. 

З Туреччини іноземні інвестиції вкладено в промисловість – 17,8 млн. 

дол. США (87,3%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 2,2 млн. дол. США (10,9%), операції з нерухомим майном – 

0,2 млн. дол. США (0,9%) та інші галузі – 0,2 млн. дол. США (0,9%). 

В області зареєстровано 22 підприємства, в які вкладено інвестиції зі 

США, серед них: 
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ТОВ «Юд К» (виготовлення виробів із бетону для будівництва; 

виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу); 

ТОВ «Міропласт» (один з найбільших виробників ПВХ-профілю у 

Східній Європі); 

ТОВ «Мега-Дизайн» (виготовлення і гаряча гальванізація сталевих 

конструкцій і аксесуарів для енергетичної і телекомунікаційної галузей 

промисловості. Підприємство забезпечує значну частину потреб у 

металоконструкціях для українського проекту «Астеліт» (оператор 

мобільного зв’язку Life)); 

ТОВ «Аксор Індастрі» (один з найбільших заводів з виробництва 

віконно-дверної фурнітури на території Східної Європи); 

Українсько – турецьке ТОВ з ІІ «Джихан Ексім» (надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);  

ТОВ «Аквамир» (виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання); 

ТОВ «Днєпрінтертранс» (торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами); 

ТОВ «Агросистем» (надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна); 

ТОВ «Дніпроолія» (виробництво нерафінованих олії та жирів, 

виробництво рафінованих олії та жирів); 

ТОВ «Парк Метал Індастрі Трейд» (виготовлення комплектуючих з 

латуні для сполучних труб). 

З Об’єднаних Арабських Еміратів іноземні інвестиції вкладено в 

промисловість – 5,5 млн. дол. США. 
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В області зареєстровано 3 підприємства, в які вкладено інвестиції з 

Об’єднаних Арабських Еміратів, а саме: 

ТОВ «Завод Стеко» (виготовлення металопластикових та алюмінієвих 

конструкцій стандартних і нестандартних конфігурацій, ролет та воріт); 

ТОВ «Ваші Вікна» (виробництво металевих дверей і вікон); 

ТОВ «П.С.В.-Інвест» (виробництво металевих дверей і вікон). 

З Ізраїлю іноземні інвестиції вкладено в діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 3,0 млн. дол. США 

(74,7%), промисловість – 0,4 млн. дол. США (9,7%), будівництво –0,3 млн. 

дол. США (6,6%), операції з нерухомим майном – 0,2 млн. дол. США (5,4%) 

та інші галузі – 0,1 млн. дол. США (3,6%). 

В області зареєстровано 29 підприємств, в які вкладено інвестиції з 

Ізраїлю, серед них: 

ПрАТ «Криворізький суріковий завод» (виробництво та постачання 

лакофарбової продукції); 

ТОВ «Фомтек» (виробництво поролону); 

ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол» (оброблення та нанесення покриттів на 

метали, ізоляційні роботи); 

ТОВ «Новомосковська друкарня» (виробництво паперових 

канцелярських виробів, друкування іншої продукції), 

ТОВ «Хуторець» (надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна), 

ТОВ «А-квадрат» (надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна), 

ТОВ «Матролюкс» (виробництво матраців), 
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ТОВ «Оксфорд медикал «Дніпро» (загальна медична практика); 

ТОВ «Автоматичні системи поливу та обладнання» (монтаж 

водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування); 

ТОВ «Сєнтоза-Тур» (послуги по організації подорожей). 

Отже, країни Азії є перспективними партнерами 

Дніпропетровськоїобласті щодо експорту чорних металів, виробів із чорних 

металів, руди, аграрної продукції, котлів. 

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетровської області з країнами 

Азії збільшився у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 3,5%, при цьому 

експорт зменшився на 6,3%. Слід зазначити, що експорт товарів має 

стабільну тенденцію коливань в межах 2300 млн. дол. США, імпорт із країн 

Азії значно збільшився у 2017-2018рр. 
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4. Дослідження опанування Африканського континенту щодо 

традиційного українського експорту 

 

Африканський континент є перспективним для споживачів 

Дніпропетровської області. 

Слід зазначити, що теоретичні та практичні аспекти оцінки стану 

зовнішньоторговельних відносин країн наведені в працях таких іноземних 

вчених, як Чен К., який вивчав проблемні питання виходу на зовнішні ринки 

[1]. За його твердженням компанії, які працюють на ринках, що 

розвиваються, матимуть більші конкурентні переваги, ніж компанії, які 

працюють в розвинених країнах, де вимоги до конкурентних переваг 

стандартизовані. Тобто існує більше можливостей для компаній України, які 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю, щодо реалізації їх інтересів 

та розширення ринків збуту. Дослідженням захисту інтересів інвесторів та 

усуненням небезпеки для них присвятив своє дослідження африканський 

вчений ThabangMokoaleli-Mokoteli[2]. За його твердженням на ринках, що 

розвиваються відхилення між дотриманням правил захисту інвесторів взагалі 

та дотриманням правил на рівні фірм може бути значним, і тому фірми, що 

працюють на таких ринках, шукають перевірку ззовні. Це дасть можливість 

українським аудиторським компаніям надавати свої послуги африканським 

фірмам;Олаумі Д. Аволусі в своєму дослідженні займався пошуком впливу 

прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Африки [3]; Сафаров Р., 

Панищев О. займались численним моделюванням в рамках моделі Раша [6]; 

П. Кругман аналізував моделі торгівлі та вивчав проблеми економічної 

географії [7]; Линвуд Т. Гайгер займався питаннями досягнення 

економічного ефекту в умовах перехідної економіки, а також вивчав 

проблеми поєднання ринкового та державного регулювання у процесі 

реформування [8]. Георг Раш розробив в своєму дослідженні новий підхід до 

вирішення психометричних проблем. Він не використовує жодну з класичної 

психометрії, а скоріше застосовує алгебру до ймовірнісної моделі. Все, що 
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розроблено Г. Рашем трактується мовою математики, а тому не має 

конкретної прив'язки до педагогіки і психології, так само як і до вимірювання 

будь-якого одного із властивостей особистості. Його метрична система може 

бути застосована до дослідження будь-якого об'єкта, що цікавить – чи то 

знання, інтелект, інвестори, ринки збуту, керуючі компанії. За допомогою 

запропонованої Г. Рашем моделі можливо здійснити оцінку привабливості 

ринків країн [9].Ч. Гіл присвятив своє дослідження аналізу сучасних 

тенденцій розвитку економічних систем та торговельних відносин переважно 

країн Африки та інших країн «третього світу», і яку роль у цьому процесі 

відіграють високорозвинуті держави [11], теорію вимірювання латентних 

змінних, що дозволяли вирішувати конкретні завдання моніторингу ситуації 

при аналізі соціально-економічних систем, вивчали такі видатні вчені, як С. 

Баркалов, Ю. Кирєєв, С. Моісеєв[12, 13]. Таким чином, зарубіжні та 

вітчизняні науковці не приділяли уваги питанням торговельних відносин 

України з країнами Східної Африки та доцільності використання моделі 

Раша для визначення пріоритетних партнерів торговельних відносин України 

та країн Східної Африки. 

На світовому ринку Україна й африканські країни не конкурують,їхні 

економіки можуть взаємно доповнювати одна одну. Україна вже має статус 

держави-спостерігача в Африканському Союзі [14], має попит на продукцію 

африканських країн, а вони, в свою чергу, відчувають потребу в українських 

товарах, а саме: машинах, устаткуванні, різноманітних послугах.  

Аналізуючи данні за 2018р. загальний обсяг торгівлі України з 

країнами Африки становив 4,42 млрд. дол. США, з яких експорт українських 

товарів склав 3,87 млрд. дол. США. Україна продовжує зберігати значне 

позитивне сальдо у торгівлі з Африканським континентом – 3,2 млрд. дол. 

США. Активність експортно-імпортних операцій товарів та послуг між 

Україною та країнами Африканського континенту має негативну тенденцію 

до спаду у 2014-2018р.(рис. 15,16). Невеличкий під’єм відбувсь у 2018році. 

Це пов’язано з економічною та політичною кризою в Україні. 
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 Рис.15.Обсяги експортно-імпортних операцій товарами України до 
країн Африканського континенту з 2012 по 2018 (побудовано за даними [16]) 

 
 Рис. 16. Обсяги експорту/імпорту послуг України до країн 
Африканського континенту з 2014 по 2018 (побудовано за даними [16]) 
 
 Наведена на рисунках 15 та 16 інфонографіка експорту/імпорту товарів 

свідчить про те, що відносна величина динаміки (dдин–це відношення 

фактично досягнутого рівня у числових одиницях до базового рівня)[17], а 

саме коефіцієнт росту експорту/імпорту товарів України до країн Африки, 

мав тенденцію до зниження з 2012 року по 2016 рік. Відносна величина 

динаміки експорту України в 2016 році по відношенню до 2015 року 

становила dдин = 1,02 і це свідчить про те, що експорт товарів з України до 

країн Африки мав тенденцію до збільшення, але, розглядаючи відносну 
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величину динаміки експорту товарів в 2016 році по відношенню до 2012 

року, то вона мала тенденцію до зменшення і становила dдин =0,69. З 

імпортом відбувається така ж сама картина: відносна величина динаміки 

товарів поступово знижується, відповідно dдин імпорту товарів у 

співвідношенні 2016 року до 2012 року дорівнює 0,65. Отже, порівнюючи 

обсяг товарообігу за 2016р. з 2015р. дає можливість зробити висновок про 

позитивну тенденцію експортно/імпортних операцій України до країн 

Африканського континенту, але з 2012 року відбувалась негативна динаміка 

товарообігу, про що також свідчить і динаміка експорту-імпорту послуг.  

Завдяки стрімкому зростанню чисельності споживачів африканські 

країни на південь від Сахари є одним із найперспективніших ринків збуту 

для українських виробників. Африканські країни у більшості українських 

громадян асоціюються переважно з чимось далеким та екзотичним. Проте 

зміни, які відбуваються в цьому регіоні впродовж останніх десятиліть і 

мають усі підстави тривати принаймні до середини нинішнього століття, 

перетворюють його на один із найперспективніших ринків збуту для 

українських товарів. 

По-перше, країни Субсахарської Африки (ССА) уже тривалий час 

демонструють найвищі темпи зростання населення, від яких суттєво відстає 

місцеве виробництво низки продовольчих та інших товарів. Ще півстоліття 

тому жодна країна Африки не мала населення, більшого від України. У 

найнаселенішій Нігерії 1960 року проживало 41,5 млн. осіб (в Україні тоді 

було 42,5 млн.), проте 2015-го їхня кількість перевищила 185 млн. і вже 2030-

го, за прогнозами ООН, зросте до 262 млн. 138 млн. на той час очікується у 

другій за кількістю жителів країні континенту – Ефіопії (на сьогодні понад 

100 млн.), ще 120 млн. – у Демократичній Республіці Конго (зараз 78 млн.). 

83 млн. осіб прогнозується в Танзанії (зараз 53,5 млн.), по 60–65 млн. – у 

ПАР, Уганді та Кенії. Зіставними або й більшими за Україну на той час за 

чисельністю населення має бути ще низка держав Субсахарської Африки: 

Мозамбік – 41 млн., Ангола – 39 млн., Гана – 37 млн., Нігер – 36 млн., 
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Камерун – 33 млн., Кот-д’Івуар – 32 млн. Приріст населення цих і решти 

менших держав Африки здатен забезпечити необхідний попит на вітчизняні 

продовольчі товари, виробництво яких очікувано зростатиме в найближчі 

десятиліття. 

По-друге, збільшення чисельності жителів відбувається за одночасної 

швидкої урбанізації – випереджаючого зростання населення міст, особливо 

великих портових і столичних агломерацій. У Субсахарській Африці вже 

налічується понад півсотні агломерацій, у яких проживає більше ніж 1 млн. 

осіб. Деякі з них є значно більшими за будь-які в Європі, поступаючись лише 

деяким мегаполісам Азії та Америки.Наприклад, у найбільшому портовому 

місті Нігерії Лагосі проживає понад 13 млн. осіб (у 1991 році – 5,2 млн. ), а в 

його агломерації – понад 21 млн. Крім нього в країні є ще принаймні 12, 

чисельність населення яких перевищила 1 млн. жителів, хоча в 1991-му таких 

було лише 3. Ще десяток міст має понад 0,5 млн. жителів, а на початку 1990-

х у багатьох із них мешкало у шість – вісім разів менше. У ДР Конго 6 

мільйонників, а в столиці Кіншасі проживає понад 10 млн. (у 1991-му – 3,8 

млн. ) і понад 13 млн. в агломерації. 

У ПАР понад 8 млн. мешкає в агломерації Йоганнесбурга, 4 млн. – 

Кейптауна й дещо менше – Дурбана. Тоді як за загальною кількістю 

мешканців (56 млн. осіб) ця країна є не набагато більшою за Україну. По 6,5 

млн. мешкає в агломераціях столиці Кенії Найробі та столиці Анголи 

Луанди, понад 4,5 млн. – столиці Ефіопії Адіс-Абебі з передмістями, понад 4 

млн. – найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама (у 1988 році – 1,4млн.), 

лише дещо менше в агломерації Акри в Гані. Навіть у порівняно невеликих 

країнах, у яких усього мешкає до 10–12 млн. осіб, столичні агломерації вже 

мають понад 1 млн. жителів, як-от столиці Того, Беніну та Руанди. 

Наприклад, у столичній агломерації Руанди, країни, що постраждала від 

громадянської війни та геноциду в середині 1990-х років і мала в 1991-му 

лише 140 тис. жителів, зараз налічується близько 1 млн. Великі агломерації 

задовольняють значну частину попиту на продовольство за рахунок імпорту, 
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адже агровиробництво в сільських районах відповідних країн зазвичай 

залишається архаїчним і малопродуктивним і з об’єктивних, і з суб’єктивних 

причин. 

По-третє, африканцям є чим розплачуватися за дедалі більший імпорт 

товарів, зокрема й продовольчих. Адже темпи економічного зростання в 

Субсахарській Африці стабільно випереджають швидкість приросту 

населення. Щорічне підвищення ВВП країн ССА останнім часом у 

середньому становить 4–5%. При цьому в низці переважно менш розвинених 

країн воно сягає 7–10% і більше. Наприклад, в Ефіопії – 8,5–11,5%, Танзанії 

та Мозамбіку – понад 7%, у Кенії – 6–7%. За даними МВФ, номінальний 

ВВП країн Чорної Африки в 2015 році дорівнював €1,33 трлн. проти €0,72 

трлн. у 2008-му. А криза 2008–2009-го, від якої досі не може оговтатися 

Україна, у країнах ССА проявилася лише тимчасовим гальмуванням темпів 

зростання з понад 7,5% до 4%. Але спаду не відбулося. У 2015 році реальний 

ВВП країн ССА був вищим на 39%, аніж у 2008-му, а в регіонального лідера 

економічного зростання – Ефіопії – майже вдвічі, аніж у 2008-му, й у 3,7 

раза, аніж у 2000-му. 

Відповідно до доручення Уряду від 27.07.2016 № 27893/0/1-16 за 

підсумками зустрічі Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з послами 

арабських держав 27.06.2016 Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України спільно з Міністерством закордонних справ України наразі 

опрацьовується можливість проведення Українсько-арабських бізнес-

форумів. 

Тож, навіть попри стрімкі темпи збільшення кількості африканців, вони 

все одно стають із кожним роком дедалі платоспроможнішими. У середньому 

в регіоні ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на особу зріс із 

$2,5 тис. ПКС у 2005-му до $3,06 тис.у 2009-му та $3,8 тис. у 2015-му (для 

порівняння: середньоукраїнський показник у 2015-му – $8 тис.). До 2050-го, 

за оцінками, валовий національний продукт Чорної Африки може 

збільшитися щонайменше у п’ять – сім разів як завдяки нинішньому 
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низькому рівню розвитку, так і завдяки очікуваному подвоєнню чисельності 

населення.  

2018-го імпорт товарів країнами Субсахарської Африки подолав 

позначку €300 млрд. (для порівняння: РФ, ринок якої для України поступово 

закривається, за той самий час імпортувала товарів лише на €164 млрд.). При 

цьому тільки €40–45 млрд. – закупівлі в інших країн регіону, а на понад 

чверть трильйона їх імпортують з-за меж континенту. Водночас за середніми 

по регіону показниками криються суттєві відмінності між різними країнами. 

Адже тоді як імпорт до порівняно заможних країн стагнує, до бідніших, але 

динамічних стрімко зростає (на 40–50% щороку). І відбувається це значною 

мірою за рахунок продовольства та споживчих товарів. Нарешті, переважно 

невисокі доходи більшості жителів країн ССА призводять до того, що левова 

частка їхніх витрат припадає на недорогі продовольчі товари, у виробництві 

яких Україна має великі конкурентні переваги над іншими постачальниками. 

Попри потужний потенціал Африки, наразі присутність постачальників 

Дніпропетровськой області там мізерна. Цікавий аналіз цього ринку 

зроблений О. Крамарем [24]. Наведемо з нього деякі цифри. 

Навіть коли порівнювати з африканськими ж таки арабськими країнами 

на північ від Сахари. До останніх у 2018-му було поставлено вітчизняних 

товарів на €2,8 млрд., і цей показник виявився на 3/4 більшим, аніж п’ять 

років тому (€1,6 млрд. у 2010-му). А от до Субсахарської Африки він 

лишився фактично на тому самому рівні й становив тільки €0,64 млрд. 

Основними статтями українського експорту до ССА, як і раніше, є прокат зі 

сталі (на €262,9 млн. ), напівфабрикати з неї (€31 млн. ) та пшениця (€180 

млн. ), на які припадає майже 3/4 всього вивозу до цих країн. Водночас за 

останні кілька років помітні зміни: виробники Дніпропетровщини значно 

зменшили поставки металопрокату й особливо мінеральних добрив – колись 

одного з основних товарів нашого експорту до країн Чорної Африки. 

Основними споживачами української продукції є чотири поряд 

розташовані країни на північному сході регіону: Ефіопія (€125 млн. у 2015 
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році), Джибуті (€53,9 млн. ), Кенія (€45 млн. ) та Південний Судан (€20,1 

млн.). Проте й ці обсяги не відповідають потенціалу названих країн і можуть 

бути в рази збільшені. Ще гірша ситуація з присутністю вітчизняних товарів 

на ринках двох найбільших економік Субсахарської Африки, як – от Нігерія 

(€108,3 млн.) і ПАР (€49,2 млн.). Окрім названої п’ятірки, порівняно 

великими споживачами української продукції залишаються 

західноафриканські Сенегал (€47,9 млн. ), Гана (з $37,5 млн. ) та Кот-д’Івуар 

(€21,4 млн.), які й далі купують чималі обсяги металопрокату 

Дніпропетровської області. А завдяки значним поставкам пшениці 

підвищилася присутність української продукції на ринку Мавританії (€21,2 

млн.). 

До решти країн Субсахарської Африки, зокрема й до одних із 

найбільших, поставки українських товарів або зовсім не здійснюються, або 

дуже незначні, як-от до Танзанії (€12,5 млн.), Гвінеї (€12,0 млн.), Мозамбіку 

(€11,3 млн.), Камеруну (€9,8 млн.), ДР Конго (€8,3 млн.), Намібії (€5,8 млн.), 

Уганди (€5,7 млн.), Малі (€5,4 млн.), Анголи (€5,3 млн.), Ліберії (€4,6 млн.), 

Того (€3,6 млн.), Беніну (€3,1 млн.) та Сомалі (€2,8 млн. 

За останні роки зниження цін та втрата конкурентоспроможності 

українських металургів та виробників міндобрив, в тому числі 

Дніпропетровська область на світовому ринку призвели до падіння поставок 

до низки країн Чорної Африки, переважно в районі Гвінейської затоки. Так, 

ще в 2011-му до Нігерії було продано наших товарів на €153,3 млн., Гани – 

на €81 млн., Сенегалу – на €66 млн., Кот-д’Івуару – на €53,6 млн., Уганди – 

на €39,2 млн., Беніну – на €29,2 млн., Того – на €10,6 млн. Тобто, в 1,5–10 

разів більше, ніж 2015-го. 

Втрата місцевих ринків металопрокату на користь китайських 

постачальників є наслідком об’єктивно нижчої конкурентоспроможності 

застарілих українських металургійних підприємств порівняно зі створеними 

в останні 10–25 років сучасними потужностями в КНР. Відновити, а тим 

більше наростити присутність на цьому ринку вже не вдасться. Втрата ринку 
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міндобрив також є закономірним наслідком подорожчання газу для 

українських підприємств. Але є всі можливості не лише компенсувати 

означені втрати, а й у рази збільшити експорт до регіону за рахунок низки 

«нових» потенційно конкурентоспроможних там українських товарів. 

Насамперед ідеться про зерно. Очікуване в середньостроковій 

перспективі зростання його виробництва в Україні до 100–120 млн. т і 

щонайменше подвоєння експорту потребуватимуть нових містких ринків. І 

регіон ССА з його стрімким зростанням попиту може стати тут ключовим. 

Тим більше, що його нинішній потенціал використовується мінімально. 

2015 року країни Субсахарської Африки лише пшениці придбали на 

€3,7 млрд., зокрема Нігерія – на €0,98 млрд., ПАР – на €0,43 млрд., Ефіопія – 

на €0,39 млрд., Кенія – €0,25 млрд., Танзанія – на €0,16 млрд., Мозамбік – на 

€0,13 млрд.. Однак експорт української пшениці туди становив лише 0,78 

млн. т (на €0,18 млрд.), переважно до ПАР, Кенії, Ефіопії, Мозамбіку, 

Джибуті, Мавританії, Намібії і Танзанії. Таким чином, українська пшениця 

становила менш як 5% імпорту. До того ж її, по-суті, не було на ринку 

найбільшого імпортера – Нігерії. Попри нині незначну присутність на ринках 

регіону, зростають обсяги поставок (і розширюється географія) й української 

кукурудзи, хоча наразі їхні обсяги є, так би мовити, пробними. Так, у – 2015-

му її було експортовано 16,5 тис. т (на €2 млн. ) до Кот-д’Івуару й 2 тис. т (на 

€0,25 млн. ) до Анголи, а за перші чотири місяці поточного року – 37,5 тис. т 

(на €5,1 млн. ) до ПАР і Камеруну. 

Країни ССА є великим імпортером м’яса птиці – ще одного виду 

української продукції, яка має високу конкурентоспроможність і потенціал 

нарощування експорту. У 2015-му її було завезено до регіону на €1,33 млрд. 

Найбільшими імпортерами були Південна Африка (€330 млн.), а також Бенін, 

Ангола, Конго, Гана (на €100–200 млн. кожна). Незважаючи на потужні 

позиції на ринку поряд розташованої Бразилії, основну його частку займають 

усе ж країни ЄС (близько 58% імпорту ПАР, понад 76% Беніну, що є другим 
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за обсягом імпортером). А з ними, як відомо, українські постачальники 

успішно конкурують навіть на самому європейському ринку. 

Наразі експорт української м’яса птиці, у тому числі з 

Придніпровського регіону до країн ССА хоч і стрімко зростає, але все ще має 

вкрай незначні порівняно з місткістю ринку обсяги: 8,7 млн. кг (на €7,9 млн.) 

за 2017-й і 6,3 млн. кг. З одного боку, це приблизно стільки само, як до 

Йорданії, яка в 100 разів менша від Чорної Африки. З другого – уже зараз до 

Субсахарської Африки збувається м’яса птиці лише у 1,5 раза менше, ніж до 

ЄС (9,1 млн. кг за чотири місяці 2016-го), хоч середня ціна майже вдвічі 

нижча (відповідно €0,76/кг проти €1,8/кг). 

При цьому відрив від ЄС, поставки до якого обмежені квотами, швидко 

зменшується. Тож можна очікувати, що вже незабаром спочатку за 

фізичними обсягами (у кілограмах), а потім і за виторгом від продажу 

українського м’яса птиці ринок Чорної Африки стане для України більшим, 

аніж ЄС. Врешті, це закономірно: у ССА проживає принаймні удвічі більше 

споживачів, для яких привабливим є саме дешеве м’ясо птиці, плюс там 

спостерігається дефіцит власного виробництва. 

Африканський ринок має також чималі перспективи як компенсація 

втраченого російського ринку свинини, якому поки що не знайдено 

альтернативи. На відміну від м’яса птиці її не купують в арабських державах, 

а от країни ССА 2015 року імпортували загалом на €245 млн. (для 

порівняння: обсяги поставок української свинини до РФ перед ембарго 

становили €47,5 млн. у – 2015-му). Тож йдеться про досить місткий ринок, 

який до того ж має перспективу зростання. Основними покупцями тут є 

країни на півдні континенту: Ангола (€72,1 млн. ), ПАР (€66,9 млн. ), Конго 

(€18,4 млн. ), ДР Конго (€15,8 млн. ), Габон (€13,2 млн. ) і Намібія (€8,2 млн.). 

Це зіставно, а то й більше порівняно з нинішніми поставками до них 

усіх українських товарів. А відвоювання навіть 20–25% ринку здатне сповна 

компенсувати втрати від ембарго на відповідну продукцію з боку РФ. До 

речі, нещодавно Посольство України в ПАР звернулося з пропозицією про 
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налагодження туди експорту української свинини. Як і з м’ясом птиці, 40% 

імпорту Анголи та понад 80% ПАР і Конго займають постачальники з ЄС, із 

якими українські цілком можуть конкурувати за важливим для 

Дніпропетровської області ціновим параметром. Країни ССА є значним 

імпортером молочної продукції. У 2015 році вони імпортували на €1,1 млрд. 

згущених молока та вершків (Нігерія – на €295 млн., Ангола – на €85 млн., 

Сомалі, Кот-д’Івуар, Маврикій, Камерун, Гана, Сенегал – на €40–60 млн. 

кожна). Однак на сьогодні частка України на цьому ринку становить менш як 

0,5% (€4,7 млн. ) і в рази чи навіть десятки разів поступається частці Польщі, 

значно віддаленішої Малайзії та навіть Саудівської Аравії, яка не має 

власного значного виробництва ані молока, ані цукру. Ще на €183 млн. 

країни Чорної Африки імпортують сирів. З огляду на невисокі доходи 

місцевих мешканців може виявитися перспективним постачання сюди з 

України недорогих сирних продуктів, які донедавна збувалися лише в 

пострадянських країнах і експорт яких дуже постраждав від обмежень з боку 

РФ. 

Перспективним є нарощування експорту на ринок Чорної Африки й 

низки інших продовольчих товарів з України, в тому числі з 

Дніпропетровської області.. Вони постачаються до різних країн регіону вже й 

сьогодні, хоча переважно в незначних, пробних обсягах. 

Торік до ССА було експортовано 16,8 млн. кг українського 

продовольчого гороху (на €5,3 млн.), за січень – квітень поточного – уже 7,9 

млн. кг (на €2,5 млн.). Однак наразі він постачається лише до Сомалі, 

Камеруну та ПАР. Ширшою є географія поставок українського борошна 

(Ангола, Сомалі, Бенін, Сьєрра-Леоне, Руанда, Нігерія, Ефіопія, Гана, Того), 

однак поки що теж у незначних обсягах: у 2015-му 11,2 млн. кг на €2,2 млн. 

Торік до Анголи, Гвінеї й Того поставлено майже 500 тис. кг українського 

маргарину. До Кот-д’Івуару та Маврикію – кількасот тисяч кілограм 

українських круп, до ПАР – 205 тис. кг вівсяних пластівців, до Гани – 140 

тис. кг крохмалю. Поставки українських яєць до Субсахарської Африки за 
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перші чотири місяці 2016-го становили €0,48 млн. (у 2015-му – €1,4 млн.). У 

натуральному вимірі це 12,8 млн. шт., зокрема до Ліберії (8,5 млн. шт.), 

Конго (1,35 млн. шт.), Сьєрра-Леоне (1,35 млн. ), Мавританії, Нігерії та 

Гамбії (по 0,4–0,5 млн. шт.). 

Ці поставки можуть бути плацдармом для українського експорту в 

майбутньому, а незначні нинішні обсяги лише збільшують потенціал його 

нарощування. 

Іншим перспективним сегментом українського експорту до країн ССА 

є фармацевтичний. З одного боку, регіон є великим імпортером ліків, обсяги 

закупівель яких стрімко зростають (€6,9 млрд. у 2015-му проти €4,1 млрд. у 

2011-му). Найбільше їх завозять Південна Африка (€1,5 млрд.), Нігерія (€0,8 

млрд.), Ефіопія (€0,5 млрд.), Кенія (€0,4 млрд.), а також Уганда, Танзанія, 

Мозамбік, Гана та ДР Конго (кожна на €0,2–0,3 млрд.). З другого – Україна 

вже зараз є значним експортером фасованих медпрепаратів (на €126 млн. 

торік), чимало з яких спрямовується до країн зі схожим до африканського 

кліматом, як-от Узбекистан (€33,6 млн.), Бразилія (€5 млн.), В’єтнам (€4,2 

млн.), Таджикистан (€2,3 млн.), Туркменистан (€1,5 млн.). 

Поки що поставки ліків з України до країн ССА символічні (на €140 

тис.за січень – квітень 2016 року) і здійснювалися лише до Уганди (€70 тис.), 

Сомалі (€42,2 тис.) та Намібії (€27 тис.). Проте й ці показники свідчать про 

динамічне зростання порівняно з 2015-м, коли за весь рік їх у регіон було 

продано лише на €234 тис. А потенціал розширення в майбутньому ще 

більший. Проте його реалізація потребує відповідних зусиль українських 

компаній, особливо в країнах, які свого часу активно співпрацювали з нашою 

країною в медичній галузі, зокрема з навчання їхніх студентів-медиків в 

українських вишах. 

Уже зараз регіон є одним із основних ринків збуту нашої авіапродукції. 

У 2015-2016 роках до Африки експортували українських літальних апаратів 

та їхніх частин на €28,3 млн. (переважно до Південного Судану, Уганди, 

Конго та Ліберії). Утім, це менш як 1% імпорту регіону у 2015-му, який 
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становив €4,2 млрд. Ще на €4,3 млн. продано українських двигунів до них 

(ДР Конго, Екваторіальна Гвінея, Ангола, ЦАР, Південний Судан та Уганда). 

2016-го поставки останніх забезпечили вітчизняним постачальникам €2,6 

млн. лише за перші чотири місяці. Однак це також усе ще менш як 1% 

імпорту турбодвигунів країнами Субсахарської Африки, який у 2015-му 

сягнув €1,18 млрд.. На понад €20 млн. торік було продано до країн ССА 

різноманітних українських електричних машин та обладнання, зокрема 

радарів (переважно до Ефіопії, а також до Чаду, ДР Конго, Південного 

Судану та ПАР). 

У 2015-му країни Субсахарської Африки придбали на €1,55 млрд. 

тракторів і на €4,9 млрд. вантажівок. Проте на відміну від Єгипту, що на 

північ від Сахари, куди відповідної продукції з України постачається щороку 

на десятки мільйонів євро, її експорт до країн ССА обмежився символічними 

обсягами: до Ефіопії та Конго у 2015-му було продано на €0,45 млн. 

тракторів, до Анголи – на €1 млн. різних сільськогосподарських машин та 

обладнання. А поставки вантажівок узагалі не здійснювалися (2014-го їх 

було продано лише на €2 млн. до Нігерії та на кількасот тисяч до Анголи й 

Ефіопії). Незначні обсяги й куца географія на тлі того, що Ефіопія 2015 року 

імпортувала їх на €955 млн., ПАР – на €710 млн., Кенія – на €374 млн., 

Намібія – на €323 млн., Мозамбік – на €293 млн., Нігерія – на €267 млн. 

Найрізноманітніша українська техніка здатна знайти свого покупця в регіоні. 

Наприклад, торік до Нігерії та Ефіопії продали на €7,2 млн. української 

спецтехніки, до Гвінеї – на €0,66 млн. 11 саморозвантажувальних вагонів, 

туди ж, а також до Мавританії та Танзанії реалізували на понад €0,73 млн. 

комплектуючих і запчастин до вагонів, до Конго – автобурові. За перші 

чотири місяці 2016-го до Ефіопії на €1,8 млн. збули українських двигунів 

внутрішнього згоряння. 

В 2018 році основними споживачами українських товарів в 

Африканських країнах були Єгипет (питома вага якого становить 58,44% 
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усього українського експорту до країн Африки), Алжир (6,07%), Лівія 

(6,43%), Марокко (6,94%), Туніс (5,76%) [16].  

В 2018 році основні статті українського експорту до країн Африки 

становили (таблиця 23): 

Таблиця 23. Основні статті експорту України  

до країн Африканського континенту 

Код товару Підгрупа товару 
тис. дол. 
США 

Питома 
вага 

експорту, %

02 М'ясо та їстівні субпродукти 62148,67 1,61 

04 
Молоко та молочні продукти, яйця 

птиці; натуральний мед 
27425,91 

 
0,71 

10 Зерновi культури 1521600,91 39,37 

11 
Продукція борошномельно-
круп'яної промисловості 

26984,56 
 

0,7 

15 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 

240393,87 
 

6,22 

17 
Цукор і кондитерські вироби з 

цукру 
61527,66 1,59 

27 
Палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки 

10258,33 0,27 

30 Фармацевтична продукція 424,57 0,01 

31 Добрива 35536,3117 0,92 

72 Чорнi метали 1223325,93 31,65 

73 Вироби з чорних металiв 9870,53 0,26 

76 Алюмiнiй i вироби з нього 2508,29 0,065 

84 Реактори ядерні, котли, машин 23180,34 0,6 

85 Електричнi машини 42390,51 1,1 

88 Літальні апарати 8413,93 0,22 

 Складено за даними[16] 

Питома вага експорту становила за такими кодами товарів: зернові 

культури (39,37%), чорні метали (31,65%), «жири та олії тваринного або 
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рослинного походження (6,22%) тощо (табл. 24). Дніпропетровська область є 

постачальником м’яса птиці як до ЄС, так і до країн Азії, Африки. 

 

Таблиця 24. Основні статті імпорту України з країн Африканського 

континенту 

Код 
товару 

Підгрупа товару тис. дол. США 
Питома 
вага 

імпорту, %

08 Їстівні плоди та горіхи 26800,75 4,84 

09 Кава, чай 13464,45 2,43 

18 Какао та продукти з нього 80461,09 14,53 

24 Тютюн і промислові замінники 
тютюну 

60097,304 10,85 

26 Руди, шлаки і зола 191787,53 34,63 

27 Палива мінеральні; нафта і продукти 
її перегонки 

49521,06 8,94 

Складено за даними [16] 

 

Головну частину імпорту у 2016 році складали такі товарні 

групи:»руди, шлаки і зола», яку складають переважно гвінейські боксити та 

«палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки», яку складають 

переважно південноафриканське високоякісне низькосірчисте енергетичне 

вугілля, нафта[18, 159]. За обсягом товарів цих товарних груп Південна 

Африка та Гвінея займають одне з перших місць серед країн Африки (на 

Гвінею припадає 17,2%, а на Південну Африку 21,3% українського 

імпорту)[16]. 

Країни Африканського континенту активно нарощують експортно-

імпортний потенціал. Тому, країни Африканського континенту є 

потенціальними торговельними партнерами для України. Україна має 

можливість експортувати до країн Африки машини, обладнання, транспортні 
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засоби. Так, Нігерія вже очікує підписання прямих договорів про 

реконструкцію японського нафтового заводу, що був відкритий 40 років 

потому, це дасть змогу Україні збільшити експорт не тільки обладнання, а й 

послуг[19]. 

На підставі аналізу динаміки експорту/імпорту України до країн 

Африканського континенту, можна визначити позитивну динаміку 

торговельних відносин та зазначити, що країни Африканського континенту є 

перспективними для торговельних відносин. Але для подальшого розвитку 

торговельних зв’язків проведемо аналіз показників маркетингової 

привабливості перспектив розвитку ринків країн Африканського континенту, 

що можуть бути перспективними торговельними партнерами для нашої 

країни. 

Обсяг зовнішньоторговельних операцій у 2018 році Дніпропетровської 

області з країнами Африки склав 1336,5млн. дол. США (12,8% у загальному 

обсязі зовнішньоторговельного обороту області), експорт Дніпропетровської 

області з країнами Африки – 1179,9 млн. дол. США (17,8% загального обсягу 

експорту Дніпропетровської області), імпорт– 156,6 млн. дол. США (3,6% 

загального обсягу імпорту область), сальдо зовнішньої торгівлі додатне 

1023,3 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетровської області з країнами 

Африки збільшився на 9,3% у порівнянні з 2017 роком, експорт – на 14,6%, 

імпорт зменшився на 19,0%. 

У 2018 році обсяг експорту товарів Дніпропетровської області до країн 

Африки збільшився на 14,6% у порівнянні з 2017 роком і склав 1176,0 млн. 

дол. США – це 28,7% (3-тя частина) обсягів експорту товарів з України до 

Африки.  

Обсяг імпорту товарів з країн Африки до Дгіпропетровської області 

області зменшився на 19,0% і склав 156,4 млн. дол. США – це 22,2% (2-га 
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частина) загальноукраїнських обсягів імпорту товарів з України до Африки. 

Сальдо торговельного балансу позитивне, коефіцієнт покриття експорту у 

2018 році – 7,6 (таблиця 25, рис.17). 

Таблиця 25. Динаміка показників зовнішньої торгівлі областіз країнами 

Африки у 2014 – 2018 роках, млн. дол. США 

 

 

 

Рис.17. Зовнішня торгівля Дніпропетровської області з країнами Африки, 
млн. дол. США 
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Зовнішня торгівля області з країнами Африки, 
млн. дол. США

експорт імпорт зовнішньоторгівельний оборот

 2014 2015 2016 2017 2018 

Зовнішньоторго-
вельний оборот  

1123,3 1316,5 1167,1 1222,6 1336,5

 Експорт 995,2 1187,0 1061,5 1029,2 1179,9

 Імпорт 128,1 129,5 105,6 193,4 156,6

Сальдо  867,1 1057,5 955,9 835,8 1023,3
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Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

здійснювались по Дніпропетровській області з такими країнами Африки: 

Єгипет, Алжир, Сенегал, Туніс, Гана, Ефіопія, Камерун, Лівія, Нігерія 

(таблиця 26). 

Таблиця 26. Обсяг експортно-імпортних товарних операцій, які 

здійснювались з країнами Африки Дніпропетровська область 

 
№ п/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

2018 рік,млн. 
дол. США 

у % до 
попереднього 

року 

2018 рік, млн. 
дол. США 

у % до 
попереднього 

року 

 КраїниАфрики,  у 
тому числі: 

1176,0 114,6 156,4 81,0 

1  Єгипет 459,7 108,6 1,6 34,5 

2  Алжир 280,1 86,8 7,6 6034,9 

3  Сенегал 108,3 190,6 0,1 112,7 

4  Туніс 55,2 775,6 0,1 202,0 

5  Гана 42,5 106,7 106,7 114,1 

6  Ефіопія 39,9 122,7 0,02 25,5 

7  Кот-Д’івуар 32,3 117,7 12,8 95,9 

8  Камерун 26,6 141,0 0,1 40,8 

9  Лівія 21,0 1086,5 - - 

10  Нігерія 13,0 55,4 0,1 65,1 

 

Із Дніпропетровської області області до країн Африки експортувалися: 

чорні метали – 60% (у загальному обсязі експорту товарів області до країн 

Африки); також значним був експорт виробів з чорних металів (1%); жирів та 

олій тваринного або рослинного походження (1%); зернових культур (1%). 

Основними підприємствами-експортерами Дніпропетровської області 

до африканських країн наступними підприємствами:  
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (постачання заготівки, арматури, 

кутику, катанки, кругу, квадрату, полоси з чорних металів); 

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (арматура з чорних 

металів); 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (заготівка, арматура з 

чорних металів); 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (металоторгівельна компанія);  

ТОВ «Торент трейд» (оптова торгiвля машинами та устаткованням для 

добувної промисловостi та будiвництва);  

ТОВ «Павлоградзернопродукт» (оптова торгiвля необробленим 

тютюном);  

ТОВ «Оптімусагро Трейд» (виробництво соняшникової олії, шроту і 

лузги);  

ТОВ «Євратранс Україна» (дiяльнiсть вантажного залiзничного 

транспорту);  

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (добування руд 

кольорових металiв) 

ТОВ «Щедро» (оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiїю, 

тваринним маслом та жирами);  

ПрАТ «Хімдівізіон» (виробництво добрив та азотних сполук, iншої 

хiмiчної продукцiї для промислових цiлей);  

ТОВ «К.Н.Т.» (оптова торгiвля необробленим тютюном); 

ТОВ «Акам» (постачальник облицювального матеріалу з природного 

каменю); 

ТОВ «Проско» (постачальник деревини); 

ТОВ «Мрія-Сервіс» (вирощування зернових та технiчних культур). 

З Дніпропетровської області до країн Африки імпортувалися головним 

чином продовольчі товари та сировина (зокрема какао) – 10,0% (у загальному 

обсязі експорту товарів області до країн Африки); руди, шлак і зола 

(марганцевий концентрат) – 70,0%. 
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Значні обсяги товарів імпортувались з африканських країн наступними 

підприємствами:  

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (феросплави); 

ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» (виробництво цукрових та 

шоколадних виробів); 

ТОВ «Малбі Фудс» (виробництво цукрових та шоколадних виробів);  

ТОВ «Агро» (вирощування зернових та технiчних культур); 

ТОВ «Ласунка» (виробництво морозива); 

ТОВ «Марінус» (оптова торгiвля); 

ТОВ «Лайт-інформ центр» (оптова торгiвля); 

ТОВ «Омега» (роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з 

перевагою продовольчого асортименту); 

ПрАТ «Ерлан» (виробник соків, газованих напоїв і мінерально-

столових вод); 

ТОВ «Джем Лтд» (оптова торгiвля фруктами та овочами);  

ТОВ «Кая Фрукт» (оптова торгiвля фруктами та овочами);  

ТОВ «Ель Масрі Груп» (неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами);  

ТОВ «Галерея скла та порцеляни» (оптова торгiвля посудом, виробами 

зi скла, фарфору та керамiки, шпалерами та засобами для чищення). 

Обсяги експорту та імпорту послуг області та країн Африки становили 

3,9 млн. дол. США та 0,2 млн. дол. США, при цьому експорт збільшився у 

порівнянні з 2017 роком на 36,4%, імпорт зменшився на 62,2%. 

У структурі експорту послуг найбільша питома вага припадала на 

послуги, пов’язані з подорожами – 69,1% (у загальному обсязі імпорту 

послуг з Африки до області); послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні 

та інформаційні послуги – 30,9%. У структурі імпорту послуг найбільшу 

питому вагу мали послуги, пов’язані з подорожами – 79,3% (у загальному 

обсязі імпорту послуг з Африки до області); ділові послуги – 13,5%; 

транспортні послуги – 7,2%. 
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Обсяги зовнішньоторговельного обороту Дніпропетровської області у 

січні –лютому 2019 року склав 288,4 млн. дол. США(11,3% у загальному 

обсязі зовнішньоторговельного обороту товарами області), експорт – 248,3 

млн. дол. США (17,2% загального обсягу експорту товарів області), імпорт – 

40,1 млн. дол. США (1,3% загального обсягу імпорту товарів до області), 

сальдо зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області додатне 208,2 млн. 

дол. США. У січні-лютому 2019р. зовнішньоторговельний оборот області з 

країнами Африки збільшився на 39,0% у порівнянні з відповідним періодом 

попереднього року, експорт – на 37,4%, імпорт – на 49,2%. Найбільші обсяги 

експортно-імпортних товарних операцій здійснювались з такими країнами 

Африки: Єгипет, Алжир, Сенегал, Туніс, Гана, Ефіопія, Лівія (таблиця 27). 

У 2018 році в економіку Дніпропетровської області прямі іноземні 

інвестиції з країн Африки надійшли з Сейшельських Островів – 37,4 млн. 

дол. США (1,0% від загального обсягу внесених інвестицій) та Єгипту – 1,4 

тис. дол. США. Іноземні інвестиції вкладено в операції з нерухомим 

майном – 21,4 млн. дол. США (57,2%), професійну, наукову та технічну 

діяльність – 12,2 млн. дол. США (32,6%), торгівлю – 1,3 млн. дол. США 

(3,4%) та інші галузі – 2,5 млн. дол. США (6,8%). 

Таблиця 27. Найбільші зовнішньоекономічні партнери Дніпропетровської 

області із країнами Африки у січні-лютому 2019р. 

№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

січень-лютий  
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

січень-лютий  
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

 Країни Африки,  у 
тому числі:  

248,3 137,4 40,1 149,2 

11 Єгипет 112,6 109,5 2,9 433,5 

12 Алжир 57,9 210,2 0,05 100,0 

13 Сенегал 16,5 195,0 0,0 – 
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№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

січень-лютий  
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

січень-лютий  
2019 року 
млн. дол. 
США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

14 Туніс 13,3 375,5 0,02 316,6 

15 Гана 6,9 61,7 33,5 138,3 

16 Ефіопія 8,0 575,9 – – 

17 Кот-Д’івуар 2,0 63,2 3,2 260,0 

18 Камерун 6,2 169,0 – – 

19 Лівія 0,05 6,4 – –

20 Нігерія 0,04 1,4 – –

 

В Дніпропетровській області зареєстровано 18 підприємств, в які 

вкладено інвестиції з країн Африки, у тому числі: 

ТОВ «Варварівський елеватор» (складське господарство, вирощування 

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

післяурожайна діяльність; діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами; оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин); 

ТОВ «Підприємство «ЕКО» (оптова торгівля твердим, рідким, 

газоподібним паливом і подібними продуктами); 

ТОВ «Автотрейдінвест» (торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів; консультування з питань комерційної діяльності й 

керування); 

ТОВ «Енергоінвест» (неспеціалізована оптова торгівля); 

ТОВ «Техністрейд» (діяльність посередників у торгівлі машинами, 

промисловим устаткуванням, суднами та літаками неспеціалізована оптова 

торгівля); 
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ТОВ «ВД ІНТЕР» (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами); 

ТОВ «ГЛОБУС-КА» (діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах); 

ТОВ «Альянс Еволюшн» (оптова торгівля твердим, рідким, 

газоподібним паливом і подібними продуктами); 

ТОВ «Рінікс» (неспеціалізована оптова торгівля). 

Отже, за результатами проведеного аналізу динаміки експортно-

імпортних операцій та ємкості ринку країн Африканського континенту 

можна зробити висновок, що вони є перспективними торговельними 

партнерами для України та між Африкою та Україною розширюється 

товарообмін. Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

Дніпропетровського регіону здійснювались з такими країнами Африки: 

Єгипет, Алжир, Сенегал, Туніс, Гана, Ефіопія, Лівія. 
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5. Аналіз ринку Європейського Союзу, його ємкість, загрози та 

можливості щодо просування товару експортерів  

Дніпропетровського регіону 

 

Після початку україно-російського військового конфлікту перед 

Україною повстало завдання пошуку нових ринків збуту продукції замість 

російського. Водночас підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, яке 

передбачає лібералізацію торгівлі товарами та послугами, а також 

лібералізацію руху капіталу, надає нові можливості щодо розвитку 

української промисловості для задоволення потреб країн ЄС [1, 2, 3]. Тому 

актуальним є завдання виявлення та аналізу потреб європейських країн, які 

можуть бути забезпечені за рахунок наявних або потенційних промислових 

потужностей України.  

Аналіз потреб європейських країн у промисловій продукції може бути 

корисним з погляду вирішення одночасно двох питань. Перше, це 

знаходження напрямів для експорту української продукції. Друге – 

формування пропозицій для інвесторів.  

Україна має можливості для виходу на європейські ринки, у тому числі, 

шляхом витиснення виробників із інших країн, що не відносяться до ЄС, 

внаслідок преференцій, які надаються згідно Угоди про асоціацію з ЄС. Крім 

торговельних преференцій, Україна має вигідне географічне розташування, 

що дає можливість скоротити логістичні витрати у порівнянні з азіатськими 

країнами, які наразі є «світовою фабрикою». Внаслідок цього підвищується 

інтерес закордонних інвесторів щодо інвестування до української 

промисловості, не зважаючи на бойові дії на сході та провалену боротьбу з 

корупцією. Виявлення груп товарів, які імпортуються до ЄС з інших країн, та 

які можуть вироблятися на території України, дає можливість сформувати 

пропозиції для інвесторів. Основні етапі визначення та аналізу перспектив 

української промисловості на ринках ЄС наведено на рис.18. 
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Рис. 18. Послідовність визначення перспектив української промисловості на 

зовнішніх ринках  

 

Визначення перспектив української промисловості на ринках ЄС 

пропонується здійснювати у три основні етапи. На першому етапі 

здійснюється аналіз потреб країн ЄС у промисловій продукції різних видів. 

При цьому використовуються декілька критеріїв для внесення групи 

продукції до переліку для подальшого аналізу. Одним з критеріїв є наявність 
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позитивної динаміки імпорту цієї продукції за останні роки до зони ЄС з 

інших країн, які не входять до ЄС. Якщо продукція імпортується на протязі 

багатьох років та обсяги імпорту зростають, то можна зробити висновок, що 

внутрішні потужності країн європейської спільноти не можуть задовольнити 

наявний попит, при цьому створювати нові потужності у ЄС за якимись 

причинами не є доцільним. Другим критерієм є достатньо значні обсяги 

імпорту до країн ЄС, які свідчать про наявність великого ринку такої групи 

продукції. Результати попереднього відбору у вигляді переліку груп 

продукції, що мають додатну динаміку зростання обсягів імпорту та 

достатньо значні обсяги імпорту потребують подальшого аналізу. Перш за 

все, здійснюється логічний перетин цих двох множин. Після цього потрібно 

уточнити асортимент та особливості товарних груп, тобто, від агрегованих 

груп перейти до більш деталізованого переліку промислової продукції, що 

відповідає обом критеріям. Аналіз пропонується здійснювати за 

класифікацією товарів, що регламентується Гармонізованою системою опису 

та кодування товарів Всесвітньої митної організації. Ця система опису 

враховується як Комбінованою номенклатурою Європейського союзу, так і 

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. 

Деталізація має на увазі перехід від загальних груп промислової продукції, 

наприклад, від загальної групи «SectionXI. Textiles and textile articles» до 

більш конкретизованої «55. Man-made staple fibres», а після цього, у разі 

необхідності, до «55.01. Synthetic filament tow» або ще більш 

конкретизованого «55.01.10000. Of nylon or other polyamides». Також в якості 

третього, додаткового критерію при відборі продукції, що може 

експортуватись до ЄС, використовується конкурентоздатність виробників з 

інших країн, чию частку ринку планується зайняти. При цьому 

розглядаються такі показники, як вартість робочої сили, транспортні витрати, 

наявність чи відсутність квот та інших бар’єрів. Результатом аналізу є 

перелік деталізованих груп промислової продукції, на які є достатньо 
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великий та стабільний попит у країнах ЄС, та які імпортуються з інших країн, 

перед якими Україна має конкурентні переваги. 

Другим етапом визначення перспектив української промисловості на 

ринках ЄС є аналіз можливостей України щодо задоволення наявного попиту 

на імпорт промислових товарів до ЄС. Ці можливості можуть бути фактичні 

та потенційні. Фактичні можливості це вже існуючи виробничі потужності, 

що виробляють аналогічну продукцію та можуть достатньо швидко 

модифікувати продукцію (за необхідності) та наростити випуск для 

відправки на експорт до ЄС. Потенційні можливості – це наявність усіх або 

більшості з необхідних ресурсів для створення нового виробництва: кадрових 

ресурсів, необхідної сировини, розвинутої інфраструктури, виробничих 

площадок тощо. Саме виявлення таких потенційних можливостей щодо 

створення виробництва для експорту до ЄС є цікавим для іноземних та 

вітчизняних інвесторів. 

Останнім етапом є формування інвестиційних пропозицій. При цьому 

визначаються глобальні проблеми, що перешкоджають успішному 

інвестуванню. До глобальних потреб відносяться нестача деяких з потрібних 

ресурсів та законодавчі перепони. Нестача потрібних ресурсів покривається 

шляхом розробки та реалізації стратегії сприяння інвестиціям у визначенні 

галузі. Наприклад, це може бути створення необхідної транспортної, митної 

або інформаційної інфраструктури. Законодавчі перепони вирішуються 

розробкою гармонізованих стандартів або іншими змінами у законодавстві, 

що регулює виробництво та експорт промислової продукції. Після вирішення 

глобальних проблем, що перешкоджають модернізації старих або створенню 

нових виробничих потужностей для задоволення попиту на ринках ЄС 

можуть бути підготовані пропозиції для інвесторів. Ці пропозиції доцільно 

оформлювати у вигляді чернеток бізнес-планів, в яких визначено основні 

показники, що характеризують інвестиційну привабливість пропозиції: 

очікуваний попит, наявні ресурси, необхідні витрати, термін окупності. 
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Для аналізу зовнішньоекономічної статистики країн ЄС використано 

річну статистичну інформації щодо імпорту до 28 країн ЄС за період 2013-

2018 рр. з розбивкою за групами Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів Всесвітньої митної організації (Додаток 1). Аналіз здійснено за тими 

товарами, які відносяться до продукції добувної та переробної 

промисловості. З аналізу виключено групи товарів з 1 по 15, до яких 

відносяться живі тварини, продукти тваринного та рослинного походження 

та інші продукти сільського господарства, які мають низьку ступінь 

переробки. В той же час готові харчові продукти, які є результатом роботи 

харчової промисловості, до аналізу включено.  

Аналіз здійснено за показниками обсягу імпортованої до ЄС продукції 

у вартісному вимірі та у кількісному вимірі за вагою. Ваговий показник 

використовується для аналізу вартості одиниці ваги, що необхідно при 

врахуванні конкурентних географічних переваг України перед віддаленими 

країнами, що імпортують продукцію до ЄС.  

Один лише вартісний показник імпорту до ЄС не може 

використовуватись для оцінки інвестиційної привабливості української 

промисловості, адже виробництво не усіх видів продукції може бути освоєно 

в Україні. Перешкодами можуть бути як нестача сировини, так і відсутність 

потрібних технологій та людського капіталу. Тобто, наявність значного 

попиту не означає автоматичну наявність можливості для української 

промисловості. Так, перші позиції за обсягами імпорту до ЄС займають 

високотехнологічні товари або товари, які є корисними копалинами або 

продуктами їх переробки:  

1. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні 

речовини; воски мінеральні. 

2. Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису 

або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення 

зображення і звуку, їх частини та приладдя. 
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3. Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх 

частини. 

4. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного 

рухомого складу, їх частини та обладнання. 

5. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне 

каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та 

вироби з них; біжутерія; монети. 

6. Фармацевтична продукція. 

7. Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 

контрольні, вимірювальні, медичні або хірургічні; їх частини та приладдя. 

8. Органічні хімічні сполуки. 

9. Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні. 

10. Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних. 

З перелічених десятьох груп товарів українська промисловість може 

швидко освоїти лише останні дві групи, які відносяться до легкої 

промисловості та має деякий потенціал щодо товарів машинобудівних груп 

(за умови дуже значних інвестицій). Повний перелік груп товарів, 

ранжованих за обсягом імпорту, наведено у додатку 2.  

Також важливою є динаміка імпорту, адже на ринок, що зростає, легше 

зайти новому виробникові. За темпами зростання за останні п’ять років 

найбільші показники демонструють такі групи товарів: 

1. Цинк і вироби з нього. 

2. Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад 

та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних 

колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) 

сигналізаційне обладнання всіх видів. 

3. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного 

рухомого складу, їх частини та обладнання. 

4. Свинець і вироби з нього. 

5. Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них. 
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6. Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, 

мотузки, троси та канати і вироби з них. 

7. Головні убори та їх частини. 

8. Скло та вироби із скла. 

9. Какао та продукти з нього. 

10. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки 

та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в 

іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; 

збірні будівельні конструкції. 

Як і для показника вартості, виробництво далеко не усіх 

найперспективніших товарів може бути освоєно українською промисловістю. 

Але, наприклад, за такими групами, як скло та вироби з нього або меблі, 

постільні речі тощо, Україна має значні потенційні та фактичні можливості. 

Повний перелік груп товарів, ранжованих за показником динаміки імпорту, 

наведено у додатку 3.  

Також важливим критерієм для віднесення до перспективних напрямів 

інвестування є вартість одиниці ваги товару. Це означає, що транспортування 

такого товару потребує відносно великих витрат у порівнянні з його 

вартістю, тому такі товари вигідно виробляти якомога ближче до країн-

споживачів. Тому товари, що мають низьку вартість одиниці ваги та 

виробляються у віддалених від ЄС країнах можуть бути замінені товарами, 

що вироблено в Україні. Найбільш низьку вартість на одиницю ваги мають 

такі групи товарів:  

1. Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент. 

2. Руди, шлак і зола. 

3. Добрива. 

4. Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля. 

5. Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин; 

6. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні 

речовини; воски мінеральні. 
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7. Цукор і кондитерські вироби з цукру. 

8. Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; 

папір або картон, одержані з відходів та макулатури. 

9. Чорні метали. 

10. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 

матеріалів. 

Слід відмітити, що за деякими з цих товарів, наприклад, цукор та чорні 

метали, Україна вже є одним з важливих експортерів до ЄС. Ранжування 

груп товарів за ознакою вартості одиниці ваги наведено у додатку 4. 

Для полегшення аналізу та обрання, в першу чергу, тих груп товарів, 

що мають високі позиції за усіма зазначеними критеріями, може бути 

розраховано середню кількість балів (додаток 5). За результатами 

ранжування одночасно за трьома критеріями до Топ-10 імпортованих до ЄС 

груп товарів увійшли такі: 

1. Чорні метали. 

2. Алюміній і вироби з нього. 

3. Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля. 

4. Вироби з чорних металів. 

5. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного 

рухомого складу, їх частини та обладнання. 

6. Скло та вироби із скла. 

7. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та 

аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в 

іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; 

збірні будівельні конструкції. 

8. Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них. 

9. Какао та продукти з нього. 

10. Різноманітна хімічна продукція. 

Слід відмітити, що таки групи товарів, як чорні метали, деревина та 

вироби з неї або алюміній та вироби з нього, хоч і мають високий рейтинг, 
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але не можуть бути рекомендовані до подальшого аналізу, адже, по-перше, 

це продукти низького ступеню переробки, по-друге, Україна вже експортує 

ці групи товарів у великій кількості, тому додаткові інвестиції у цих 

напрямах не є перспективними.  

Таким чином, ранжування за показниками обсягів імпорту, динаміки 

імпорту та вартості одиниці ваги дає можливість здійснити попередній відбір 

найбільш перспективних груп товарів з погляду інвестування в українську 

промисловість. Слід відмітити, що невходження групи товарів до Топ-10 не 

означає, що цей напрям не є перспективним, це лише метод відібрати ті 

групи товарів, на які є найбільший попит в ЄС та за якими Україна має 

перевагу внаслідок географічного положення. 

У 2018 році економічні відносини з країнами Європи продовжували 

поглиблюватися. Їх позиція як основних торговельних партнерів України 

зміцнилася значною мірою за рахунок експорту. Експорт до країн Європи 

зростав найвищими темпами серед найбільших за обсягами українського 

експорту регіонів, у результаті Європа вийшла на перше місце серед регіонів, 

а її частка в експорті сягнула 36% та була найвищою з 2004 року. Високий 

приріст експорту до Європи у 2017 році був забезпечений як фізичними 

обсягами, так і сприятливими цінами. У структурі експорту до країн Європи 

продовжували переважати сировинні товари – зернові, олійні, метали та 

руди. Однак тривало поступове зростання експорту нішевих товарів та 

готових виробів, зокрема серед продовольчих товарів, продукції 

машинобудування, промислових виробів. Через нарощення закупівель газу та 

імпорту машинобудівної продукції Європа є також лідером за імпортом 

товарів в Україну, її частка в імпорті у 2018 році збільшилася до 41%. 

Зокрема країни Європи забезпечують майже половину загального імпорту 

продукції машинобудування. Стимулюють зростання імпорту збереження 

високого попиту з боку аграріїв (зокрема на сільськогосподарську техніку, 

інсектициди та добрива), а також пожвавлення споживчого попиту (у тому 

числі на легкові авто, чому також сприяло послаблення податкового 
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навантаження). Попри позитивні зрушення зберігається дефіцит торгівлі 

товарами України з країнами Європи через високу частку в імпорті товарів з 

високою доданою вартістю. А опанування нових ринків українськими 

експортерами стримується тривалим та капіталоємним процесом приведення 

української продукції до європейських стандартів. 

У грудні 2017 рокуміж Єврокомісією, Європарламентом і Єврорадою 

була досягнута політична домовленість про реформування торговельного 

захисту ЄС. Ці зміни стосуються зміни законодавства ЄС про боротьбу з 

демпінгом і субсидованим імпортом за останні 15 років. 

Досягнуті домовленості щодо реформи – це результат чотирирічної 

праці експертів, переговорів, компромісів і широких консультацій з 

державами-членами, Єврорадою, Єврокомісією і Європарламентом. 

Очікується, що зміни набудуть чинності наприкінці 2019 року. 

Тому варто детальніше розглянути, навіщо Євросоюз пішов на такі 

зміни і до чого варто готуватися компаніям, які експортують свою продукцію 

до ЄС. 

Членство в СОТ призвело до зниження рівня тарифного захисту, 

особливо для розвинених країн. Обмежені тарифними зобов'язаннями країни 

в пошуку захисту своїх економік почали активно використовувати 

інструменти торговельного захисту у вигляді антидемпінгових і 

компенсаційних мит. 

Хоча спочатку вони були розроблені для боротьби з недобросовісною 

конкуренцією – але згодом переросли в широко використовуваний 

інструмент торговельного захисту. 

Введення антидемпінгових і компенсаційних мит вважається цілком 

законним, якщо вони застосовані без грубих порушень Антидемпінгової 

угоди СОТ і Антисубсидиційної угоди СОТ. 

Правила цих угод встановлюють основні вимоги до застосування 

заходів за результатами розслідувань і дозволяють державам-членам 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

143 

встановлювати деталі методик і коригувань, що впливають на розрахунок 

мит. 

Коли йдеться про здійснення заходів щодо захисту робочих місць на 

своїй території, жодна держава, що поважає своїх громадян, не прийматиме 

процедури, які обмежують їхні можливості, якщо цього не вимагає 

міжнародний договір. 

Саме тому країни під час розробки свого внутрішнього законодавства 

виписували правила таким чином, щоб нараховувати високий рівень мит в 

разі необхідності, посилаючись на справедливі умови торгівлі. 

Так, США свого часу широко використовували методологію 

«обнулення», яка була в подальшому оскаржена в СОТ. Таким самим чином 

в національних антидемпінгових законодавствах з'явилися правила 

розрахунку демпінгової маржі для «країн з ринковою економікою» і для 

«країн з неринковою економікою». 

Використання окремої методики розрахунку демпінгової маржі для 

неринкових економік дозволяє багатьом членам СОТ, включаючи ЄС, США, 

Канаду, Індію, Мексику, Туреччину, нараховувати високі мита Китаю і тим 

самим створювати конкурентні умови на ринку. 

Протягом багатьох років Китай є абсолютним світовим лідером, щодо 

якого застосовуються інструменти торговельного захисту. 

Натомість ЄС є однією з найбільших торгових економік, на яку 

припадає 15% світового імпорту, при цьому торговельні заходи становлять 

лише 7,8% від тих, що приймаються в усьому світі, і стосуються лише 0,21% 

від імпорту. 

Невисокі показники торговельного захисту, світові тенденції до 

протекціонізму, а головне – необхідність визнання Китаю ринковою 

економікою, остаточно підштовхнули ЄС до реформи торговельного захисту. 

ЄС не став псувати відносини з Китаєм і зрівняв правила розрахунку 

демпінгової маржі для ринкових і неринкових економік, замінивши їх новою 
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альтернативною методологією, яка буде застосовуватися до всіх третіх країн 

без винятків. 

Тим самим ЄС створив недискримінаційні правила, як вимагає СОТ, і 

посилив можливість захисту внутрішнього ринку від демпінгового та 

субсидованого імпорту. 

Для членів СОТ демпінгова маржа зазвичай розраховується відповідно 

до стандартних правил. Однак внутрішні ціни і витрати можуть бути 

викривлені через втручання держави. У цьому випадку вони не забезпечують 

належної основи для порівняння внутрішньої ціни з експортною ціною. 

Нова методологія антидемпінгової політики ЄС дозволить захистити 

внутрішній ринок від імпорту з країн, де існують ринкові викривлення, або 

там, де держава має глибокий вплив на економіку. У своїх розслідуваннях 

Єврокомісія буде порівнювати ціни таких країн зі світовими цінами, а також 

матиме можливість конструювати ціни і встановлювати фактичний розмір 

демпінгу там, де є викривлення. 

При визначенні викривлень розглядатимуть кілька критеріїв, такі як 

вплив державної політики, наявність державних підприємств, 

дискримінаційні переваги на користь вітчизняних компаній і відсутність 

незалежності фінансового сектора. 

Щоб описати значні викривлення в деяких країнах або секторах, 

Комісія представлятиме звіти, доступні для майбутніх розслідувань. При 

поданні скарг галузь зможе посилатися на такі звіти Комісії. Також буде 

надаватися допомога для полегшення ініціювання та участі в розслідуваннях 

невеликим компаніям. 

Також ЄС відмовиться від «правила меншого мита» у випадках 

несправедливо субсидованого імпорту або наявності викривлення цін на 

сировину і енергію. На думку ЄС, систематичне застосування «правила 

меншого мита» виходить за рамки основних зобов'язань Антидемпінгової 

угоди СОТ. 
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В основу змін буде покладено пропозицію Комісії з модернізації 

інструментів торговельного захисту, розроблену 2013 року, що підвищить 

прозорість та ефективність, а також забезпечить скорочення часу процедури 

розслідування на два місяці. 

Реалізація цієї нової методології включатиме перехідний період, 

протягом якого всі існуючі антидемпінгові і компенсаційні заходи, а також 

вже ініційовані розслідування не чіпатимуть. Більше того, в законодавстві 

чітко зазначено, що нова методологія не може бути підставою для перегляду 

чинних заходів без іншої зміни обставин. 

Реформа ЄС, як і раніше, значно впливатиме на розрахунок демпінгової 

маржі для Китаю, Білорусі, а також в деяких секторах для Росії. 

Що ж до України, то поки є підстави розраховувати, що для 

вітчизняних виробників ці зміни матимуть в основному точкове значення. 

Поки немає причин говорити, що українські соціальні або екологічні 

стандарти дадуть ЄС підставу застосувати заходи. 

Єдине, в чому український бізнес точно відчує складність – ймовірно, 

ускладниться збір інформації при заповненні анкет і надання доказів під час 

розслідування. 

Втім, нові підходи ЄС варто враховувати й Україні.Зараз 

Мінекономрозвитку розробляє три нових закони, щоб удосконалити власні 

процедури антидемпінгових, антисубсидиційних і захисних розслідувань. 

Судячи із законопроектів, нововведення ЄС в них не імплементовані. 

І це не дивно, враховуючи те, що доцільність нових змін ЄС ще не 

випробувана на практиці, а Україна не поділяє країни з ринковою та 

неринковою економікою для цілей антидемпінгових розслідувань. 

Однак, як очікується, нові підходи ЄС зможуть забезпечити вищий 

рівень торговельного захисту без порушення міжнародного торгового права. 

Якщо такий прогноз підтвердиться, не виключено, що в подальшому 

застосування нової методології ЄС відобразиться і в українському 

законодавстві.  
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Експорт українських товарів до країн ЄС за п’ять місяців 2018 року зріс 

на 21,3%, склавши 8,19 млрд. дол. США. Частка ЄС у структурі українського 

експорту складає 42,1%.Варто зазначити, що ці данні суттєво гірше 

показників, досягнутих за результатом чотирьох місяців нинішнього року. 

Тоді темпи зростання експорту товарів до ЄС склала 26,6%, а частка ЄС у 

структурі експорту – 42,9%.  

Разом із тим імпорт європейських товарів в Україну протягом січня-

травня зріс на 13,4% до 8,91 млрд. дол. США. (частка – 41,4%). Таким чином 

сальдо у торгівлі з ЄС продовжує бути від’ємним – 720,9 млн. дол. США. 

Загалом український експорт протягом січня-травня зріс на 12,9% до 

19,46 млрд. дол. США. 

Серед європейських країн найвищими темпами український експорт 

зростає до Латвії (+87,5%), Словаччини (+59,2%), Греції (+47,1%), Угорщини 

(+42,7%), Польщі (+31,5) та Німеччини (+31,3%). Серед країн ЄС найбільший 

обсяг товарів було продано у Польщу – на суму 1,36 млд. дол. 

До РФ було продано товарів на суму $1,51 млрд. Разом із тим обсяги 

експорту до Росії впали на 5% (на відміну від імпорту, який зріс на 28,6%). 

Вже протягом цього року Росія може втратити статус ключового 

торговельного партнера України, поступившись Польщі, або Туреччині (19 

млрд. дол. США, зростання на 12,4%). 

До основних товарних категорій українського експорту в ЄС належать: 

- чорні метали (19,5% у експорті до ЄС); 

- електричні машини і устаткування (12,2%); 

- руди, шлаки та зола (9,3%); 

- зернові культури (8,8%); 

- насіння та плоди олійних рослин (5,5%); 

- деревина і вироби з деревини (5,5%); 

- жири та олії тваринного або рослинного походження (5,3%). 

У імпорті з ЄС до України домінують такі товарні категорії: 

- котли, машини, апарати і механічні пристрої (14,4% у імпорті з ЄС); 
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- енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (13,2%); 

- наземні транспортні засоби (9,3%); 

- електричні машини і устаткування (7,9%); 

- полімерні матеріали, пластмаси (6,2%); 

- фармацевтична продукція (6%); 

- інші продукти хімічної промисловості (4%) (таблиця 10). 

 Експорт товарів України до країн ЄС значно виріс у 2018 році на 15 % 

у порівнянні з 2017р. та склав величину- 201158,485 млн.дол. США, проти 

2014 – 170002,906,8 млн. дол. США. 

Географічна структура експорту України до країн ЄС надана в таблиці 

28. Найбільший приріст експорту у 2018р. у порівнянні із 2017р. 

спостерігається до Латвії, Німеччини, Хорватії (таблиця 28). 

Таблиця 28. Географічна структура експорту України 

 з країнами ЄС у 2018 році 

 Тис.дол. США У % до 2017 

Усьго 20158485 115,0 

Австралія 553209,9 103,4 

Бельгія 603521,1 132,3 

Болгарія 513910,0 119,5 

Велика Британія 584229,6 121,7 

Греція 279979,2 142,3 

Данія 250062,5 132,0 

Естонія 152061,5 114,3 

Ірландія 77509,1 140,2 

Іспанія 1370008,7 108,7 

Італія 2628788,6 106,5 

Кіпр 40360.3 50,7 

Латвія 294423,0 137,8 

Литва 342877,0 91,6 
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Люксембург 7289,8 99,9 

Мальта 65682,5 99,2 

Нідерланди 1603526,6 95,7 

Німеччина 2208422,3 125,9 

Польща 3257581,0 119,6 

Португалія 247046,4 93,5 

Румунія 932657,4 110,8 

Словаччина 864150,0 131,7 

Словенія 33306,2 114,1 

Угорщина 164311,6 124,1 

Фінляндія 80641,5 102,3 

Франція 577639,5 128,3 

Хорватія 35010,5 144,8 

Чехія 878088,8 122,8 

Швеція 70190,2 99,7 

Україна потрапила до п’ятірки країн, які експортували до Європи 

найбільше сільськогосподарської продукції у період з жовтня 2017 р. до 

листопада 2018 року.Найбільше агропродукції продала до ЄС Бразилія, а 

саме на 12 мільярдів євро. Лідером серед експорту також стали США, які 

експортували агропродукти на 11,5 мільярдів євро.Далі йдуть Китай, 

Аргентина, Україна, Швейцарія, Туреччина та Індонезія. На кожну з цих 

країн припадає від 4,4 до 5,5 мільярдів євро. При цьому обсяг українського 

імпорту до ЄС у період з листопада 2017 по жовтень 2018 років дещо 

знизився у порівнянні із аналогічним періодом 2016-2017 років – з 5 

мільярдів 390 мільйонів євро до 5 мільярдів 123 мільйони євро, з абсолютним 

показником зменшення обсягів сільськогосподарських поставок до ЄС на 

суму у 226 мільйони євро (-4,9%).  

Водночас Україна посіла перше місце серед країн, де темп імпорту 

агротоварів з ЄС значно збільшився. Так, кількість продукції, доставленої з 

ЄС до України, зросла на 16%.  
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Отже, у розрізі країн Європи найбільший обсяг товарів експортується 

до Італії (насамперед металургійна продукція, олія та пшениця) та Польщі (в 

основному руди та олія). Характерною рисою імпорту з країн Європи 

останніх років є зростання частки енергоносіїв. 

Товарна стуктура експорту проілюстрована в таблиці 10. Лідерами 

експорту товарів до ЄС у 2018 році є продукти рослинного походження (18, 

3% до загального обсягу), недорогоцінні метали та вироби з них (22 %), 

мінеральні продукти (13,4 %), машинни, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання(14,3 %), (таблиця 29). 

Таблиця 29. Товарна структура експорту України у 2018 році 

Код товарів згідно з УКТЗЕД Тис. дол. США У % до 2017 
У % до 

загального 
обсягу 

Усього 20158485 115 100 

1.Живі товари; продукти 
тваринного походження 

379089,2 134,2 1,9 

2. Продукти рослинного 
походження 

364896,5 122,1 18,3 

3. Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 

1143836,3 77,5 5,7 

4. Готові харчові продукти 908675,4 105 4,5 

5.Мінеральні продкти 2704343,1 118,3 13,4 

6.Продукти хімічної та 
пов’язаною нею галузею 

промисловості 
583359,2 135,4 2,9 

7.Полімерні матеріли, 
пластмаси та вироби із них 

183744,2 127,3 0,9 

8. Шкури необроблені, шкіра 
виченена 

156287,6 110,2 0,8 

9. Деревина і вироби із 
деревини 

1043788,3 125,0 5,2 

10. Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 

108656,9 99,9 0,5 
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матеріалів 

11.Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

706468,4 113,8 3,5 

12.Взуття, головні убори, 
парасольки 

173650,9 123,9 0,9 

13.Вироби з каменю, гіпсу, 
цементу 

197376,2 128,0 1,0 

14. Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння 

13952,1 127,9 0,1 

15.Недорогоцінні метали та 
вироби з них 

4437643,9 118,3 22,0 

16. Машини, обладнання та 
механізми, електротехнічне 

обладнання 
2859821,5 115,1 14,2 

17. Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати 

160117,3 100,9 0,8 

18. Прилади та апарати 
оптичні, фотографічні 

37102,2 88,2 0,2 

19. Різні промислові товари 657885,1 119,7 3,3 

20. Твори мистецтва 775,9 500,3 0,01 

 

Слід зазначити, що сальдо торговельного балансу Дніпропетровської 

області зкраїнами ЄС є позитивним – 1067,1 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетровської області із країнами 

ЄСсклав 4694,7 млн. дол. США (35,2% у загальному обсязі 

зовнішньоторговельного обороту області), у тому числі: експорт– 2880,9 

млн.дол. США (36,7% загального обсягу експорту області), імпорт – 1813,8 

млн.дол. США (33,0% загального обсягу імпорту до області). 

У 2018 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг 

області з країнами ЄС збільшився на 9,5% у порівнянні з попереднім роком, 

експорту – на 21,5%, імпорту – на 7,6%.На область припадало 9,4% 

загальноготорговельного обороту товарів та послуг України з країнами ЄС, у 

тому числі 12,5% експортних та 6,9% імпортних операцій (Таблиця 30). 
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Таблиця 30. Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами 

області з країнами ЄС у 2014 – 2018 роках, млн. дол.США 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Зовнішньоторго-вельний оборот 3897,4 2877,2 3147,0 4055,7 4694,7

Експорт 1922,3 1444,4 1713,6 2370,3 2880,9

Імпорт 1975,1 1432,8 1433,4 1685,4 1813,8

Сальдо -52,8 11,6 280,2 684,9 1067,1
 

 

Обсяг експорту товарівДніпропетровської області із країнами ЄС 

збільшився у 2018 році у порівнянні з 2017 роком  на 35,6% і склав 2746,5 

млн. дол. США (13,6% у загальному обсязі експорту товарів України до 

країн ЄС).  

У 2018 р. Дніпропетровська область до країн ЄС експортувала: руди, 

шлак і зола – 39,8% (від загального обсягу експорту товарів з області до 

ЄС); чорні метали – 25,0%; вироби з чорних металів – 10,9%; палива 

мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 11,4%; жири та олії тваринного 

або рослинного походження – 3,2%; залізничні локомотиви – 1,6%; 

добрива – 0,4%.  

Значні обсяги товарів експортувались до країн ЄС наступними 

підприємствами*: 

Корпорацією «Науково-виробнича інвестиційна група «Інтерпайп« (труби 

сталеві безшовні в асортименті, труби підшипникові; суцільнокатані 

залізничні колеса; залізничні бандажі); 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (заготівка, арматура, кутик, катанка, 

круг, квадрат, полоса металеві); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (теплообмінні труби; котельні 

труби; інструментальні труби; пічні труби; труби загального призначення; 

нікелеві сплави; труби для механічної обробки); 
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ПАТ «Євраз Суха Балка» (концентрат залізорудний); 

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (концентрат 

залізорудний); 

ТОВ «Восток-Руда» (концентрат залізорудний); 

ТОВ «Файна Мода України» (жіночий та чоловічий одяг в 

асортименті); 

ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Комінтерну» 

(труби сталеві електрозварні оцинковані, освинцьований прокат, лопати, 

оцинкований посуд); 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (марганцеві феросплави та 

електрозварювальні флюси); 

ТОВ «Новомосковська швейна фабрика «Пан-та-Пані» (послуги по 

пошиттю швейних виробів, верхнього одягу з давальницької сировини); 

ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» (насіння кукурудзи, соняшнику, 

ріпаку); 

ТОВ «Дніпроолія» (шрот соняшника, соняшникова олія); 

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (капітальний ремонт 

електричних машин, виготовлення та поставка запасних частин до них); 

ПАТ «Надєжда» (хлібопекарські дріжджі); 

ТОВ «Меганом –АП» (мед натуральний). 

Обсяг імпорту товарів Дніпропетровської області до країн ЄС у 2018 

році у порівнянні із 2017р. збільшився на 6,0% і склав 1583,5 млн. дол. США 

(6,8% у загальному обсязі імпорту товарів з країн ЄС до України).  

До області з країн ЄС імпортувалися: фармацевтична продукція – 

17,7% (від загального обсягу імпорту товарів з ЄС до області); палива 

мінеральні, нафта та продукти її перегонки – 14,6%; реактори ядерні, котли, 

машини – 14,6%; пластмаси, полімерні матеріали – 5,9%; електричні 

машини – 4,6%; засоби наземного транспорту, крім залізничного – 3,2%; 

папір та картон – 3,1%; чорні метали – 2,3%; вироби з чорних металів – 2,1%; 

екстракти дубильні – 1,9%. 
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Значні обсяги товарів імпортувались з країн ЄС наступними 

підприємствами*: 

ТОВ «БаДМ» (ліки); 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (обладнання, заготівки); 

ТОВ «Вініл» (папір для шпалер); 

ТОВ «Вента.Лтд» (ліки); 

ПрАТ «Едем» (папір для шпалер); 

ТОВ «Агротек»(обладнання) 

ПАТ «Лінде газ Україна» (сировина); 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (обладнання); 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (обладнання, заготівки); 

ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» (обладнання, специфічні 

хімічні сполуки); 

ТОВ «Агро-Овен» (обладнання, насіння); 

ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (обладнання, заготівки, 

специфічні хімічні сполуки); 

Корпорація «Науково-виробнича інвестиційна група «Інтерпайп« 

(специфічні хімічні сполуки, обладнання). 

Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій 

Дніпропетровська область у 2018р.мали з такими країнами ЄС: Польща, 

Угорщина, Словаччина,Чехія, Італія, Румунія, Нідерланди, Німеччина, 

Велика Британія, Болгарія, Іспанія ( таблиця 31). 

Таблиця 31. Експортно-імпортні товарні операції Дніпропетровської області 

із країнами ЄС у 2018р. 

№ 
з/п 

Назва 
країни 

Експорт Імпорт 

2018 рік 
млн. дол. США 

у % до 
відповідного 

року 

2018 рік 
млн. дол. США 

у % до 
відповідного

року 

1. Польща 715,0 135,4 204,4 58,9 
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№ 
з/п 

Назва 
країни 

Експорт Імпорт 

2018 рік 
млн. дол. США 

у % до 
відповідного 

року 

2018 рік 
млн. дол. США 

у % до 
відповідного

року 

2. Угорщина 307,0 150,8 49,8 86,7 

3. Словаччина 305,8 102,4 90,2 297,0 

4. Чехія 263,6 131,5 61,2 131,3 

5. Італія 221,5 97,0 306,9 222,5 

6. Румунія 214,7 98,5 13,5 86,1 

7. Нідерланди 171,4 142,6 55,0 144,4 

8. Німеччина 139,3 129,5 340,2 103,0 

9. Велика 
Британія 

70,9 129,4 35,2 92,3 

10. Болгарія 61,0 57,0 18,8 98,2 

11. Іспанія 53,2 72,7 47,4 109,1 

 

У 2018 році обсяги експорту та імпорту послуг області та країнами ЄС 

склали 55,4 млн. дол. США (41,2% загального обсягу експорту послуг) та 

186,8 млн. дол. США (81,1% загального обсягу імпорту послуг) і 

збільшилися відповідно на 1,2% та 7,7% у порівнянні з 2017 роком. 

Найбільші частки в обсязі експорту країнам ЄС припадали  на послуги 

у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні,  які займали 38,2% від 

загального обсягу експорту в ці країни,  транспортні – 32,4%, ділові – 13,5% 

та послуги з переробки матеріальних  ресурсів – 6,4%. 

Найвагоміші обсяги імпорту послуг від країн ЄС складали роялті  та 

інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 45,7% 

від загального обсягу імпорту з цих країн, ділові – 23,4%,  транспортні – 

12,5%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні  та інформаційні – 10%. 

Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій послугами 

здійснювались з такими країнами ЄС:Данія, Німеччина, Австрія, Велика 

Британія, Бельгія,Італія(таблиця 32). 
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 Таблиця 32. Експортно-імпортні операції послугами Дніпропетровської 

області із країнами ЄС у 2018р. 

№ 
з/п 

Назва країни 

Експорт Імпорт 

2018 рік 
млн. дол. 
США 

у % до 
поперед-
нього року 

2018 рік 
млн. дол. США 

у % до 
поперед-
нього року 

1. Данія 8,1 109,7 4,4 138,1 

2. Німеччина 7,0 108,0 17,2 102,4 

3. Австрія 6,6 104,3 5,3 52,2 

4. Велика Британія 5,7 54,2 4,1 111,0 

5. Бельгія 1,9 104,2 5,3 363,6 

6. Італія 2,7 135,2 1,6 17,7 

У січні 2019 року обсяг експорту товарів Дніпропетровської області із 

країнами ЄС зменшився на 14,4% і склав 219,9 млн. дол. США, імпорту 

збільшився на 19,5% і склав 107,7 млн. дол. США.В загальнообласних 

обсягах експорту товарів частка країн ЄС склала 32,5%, імпорту – 27,4%. У 

січні 2019 року найбільшими торговельними партнерами були: Польща, 

Угорщина, Словаччина, Чехія, Італія, Румунія, Нідерланди, Німеччина, 

Велика Британія, Болгарія, Іспані (таблиця 33). 

Таблиця 33. Експортно-імпортні товарних операції Дніпропетровської 

області із країнами ЄС у січні 2019р. 

№ 
з/п 

Назва 
країни 

Експорт Імпорт 

січень 2019 року
млн. дол. США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

січень 2019 
рокумлн. дол. 

США 

у % до 
відповідного
періоду 

попереднього
року 

1. Польща 54,0 94,7 12,3 56,2 

2. Угорщина 24,5 102,5 2,8 96,0 

3. Словаччина 26,0 60,8 10,3 171,8 

4. Чехія 22,5 119,5 2,2 81,4 

5. Італія 17,2 84,0 26,7 275,1 
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№ 
з/п 

Назва 
країни 

Експорт Імпорт 

січень 2019 року
млн. дол. США 

у % до 
відповідного 
періоду 

попереднього 
року 

січень 2019 
рокумлн. дол. 

США 

у % до 
відповідного
періоду 

попереднього
року 

6. Румунія 16,9 74,8 0,7 58,9 

7. Нідерланди 11,6 50,4 2,2 68,5 

8. Німеччина 9,5 90,5 21,5 112,8 

9. Велика 
Британія  

2,8 40,7 3,2 163,5 

10. Болгарія 8,7 141,1 0,9 96,2 

11. Іспанія 6,7 79,4 2,7 104,2 

 

У 2018 році в економіку регіону з країн ЄС залучено прямих іноземних 

інвестицій в обсязі 2780,0 млн. дол. США (77,7% від загального обсягу 

внесених інвестицій). 

Інвестиції залучено із 23 країн ЄС. Найбільші обсяги інвестицій 

надійшли з Кіпру – 1234,2 млн. дол. США (33,5% від загального обсягу 

внесених іноземних інвестицій з області), Нідерландів – 746,9 млн. дол. США 

(20,2%), Німеччини – 570,6 млн. дол. США (15,5%), Австрії – 101,6 млн. дол. 

США (2,8%) та Великої Британії – 50,2 млн. дол. США (1,4%). 

В області зареєстровані наступні підприємства, в які вкладено 

інвестиції із країн ЄС, серед них: 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (світовий лідер з виробництва сталі, 

займає провідні позиції на основних металургійних ринках світу, включаючи 

такі галузі як автомобілебудування, будівництво, виробництво побутової 

техніки і упаковки, а також компанія володіє великими запасами сировини і 

ефективною системою збуту); 

ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» (найбільший в 

Україні виробник причіпної і спеціальної техніки, що випускає широку гаму 

причіпної техніки (причепи та напівпричепи різного призначення) із 
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застосуванням європейських комплектуючих і використовуючи сучасні 

технології обробки та складання виробів); 

ПрАТ «Хайдельбергцемент Україна» (виробництво цементу, бетону та 

гранітного щебеню); 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (видобуток, 

переробка та виробництво сировини для металургійної промисловості – 

залізорудного концентрату і обкотишів); 

ТОВ «Вільногірське скло» (виробництвосклотари); 

ПрАТ «Трансмаш» (капітальний ремонт колійної техніки, для потреб 

залізниць «Укрзалізниці», гірничо-збагачувальних комбінатів і промислових 

підприємств; проведення модернізації та відновлення застарілої техніки, 

виробництво робочих органів, запасних частин і колійного інструменту); 

ТОВ «Коксохімремонт» (будівництво, виготовлення каркасних 

конструкцій і покрівель, монтаж систем опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря); 

ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» (одне з 

перших підприємств вітчизняної коксохімії з повним циклом переробки 

хімічних продуктів коксування, на якому здійснюється підготовка вугільної 

шихти, виробництво коксу, уловлювання хімічних продуктів коксування, 

переробка кам’яновугільної смоли; 

ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (виробництво і ремонт 

устаткування у галузі машинобудування для нафтогазової, енергетичної, 

хімічної та гірничо-металургійної галузевої промисловості); 

ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» (виготовлення запчастин 

для промислового обладнання: дробильно-розмольних комплексів, гірничо-

шахтного устаткування, дорожньої та будівельної техніки); 

ТОВ «Укргазметан» (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами); 

ТОВ «Сінгл-Ойл» (офіційна дистрибуція мастильних матеріалів, 

продуктів автохімії та витратних матеріалів фірми SHELL); 
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ПрАТ «Лінде Газ Україна» (виробництво промислових газів); 

ТОВ «Екотехнік Широке» (виробництво електроенергії); 

ТОВ «Українсько-чеське спільне підприємство «Ніколь Індастрі» 

(виготовлення виробів із бетону для будівництва); 

ТОВ «Завод «Світондейл» (виготовлення покрівельних та 

гідроізоляційних матеріалів); 

ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» (вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур); 

ТОВ «Долина-Агро СК» (складське господарство, вирощування 

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів); 

ПрАТ «Надєжда» (виробництво пресованих хлiбопекарських, 

спиртових дрiжджiв та дрiжджового молочка); 

ТОВ «Шоколадна компанія «Мир» (лідер галузі виробництва 

індустріального шоколаду і глазурі на Україн); 

ТОВ «Малбі Фудс» (виробництво шоколаду, цукерок та іншої 

кондитерської продукції). 

Аналіз наявних можливостей промисловості Дніпропетровської області 

економічного району та потреб ЄС у промисловій продукції дозволив 

встановити, що перспективними з погляду розвитку експортного потенціалу 

є напрями промисловості, які наведені у табл. 34. Ці галузі мають значний 

обсяг імпорту до ЄС, потенційні або фактичні виробничі потужності в 

Україні, а також наявність сировини та людського капіталу.  

Таблиця 34. Найбільш перспективні галузі промисловості  

з погляду експорту до ЄС 

Група Розшифровка 
Обсяг імпорту 
до ЄС у 2017 р.,

млн.EUR 

Група 
47 

Маса з деревини або з інших волокнистих 
целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з 

5048 
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Група Розшифровка 
Обсяг імпорту 
до ЄС у 2017 р.,

млн.EUR 

відходів та макулатури 

Група 
48 

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або 
картону 

7920 

Група 
49 

Друкована продукція, періодичні видання або інша 
продукція поліграфічної промисловості; рукописи 

або машинописні тексти та плани 
2983 

Група 
61 

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні речі 41304 

Група 
62 

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім 
трикотажних 

41079 

Група 
63 

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та 
текстильні вироби, що використовувалися; ганчір’я 

26757 

Група 
64 

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини 20859 

Група 
68 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або 
аналогічних матеріалів 

4224 

Група 
69 

Керамічні вироби 3728 

Група 
70 

Скло та вироби із скла 6041 

Група 
81 

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з 
них 

4269 

Група 
82 

Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з 
недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних 

металів 
7909 

Група 
94 

Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, 
диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, 
світильники та освітлювальні прилади, в іншому 
місці не зазначені; світлові покажчики, табло та 
подібні вироби; збірні будівельні конструкції 

26757 

Група 
95 

Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та 
приладдя 

18714 

 

Географічна структура експорту надана у додатку 5. 
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Групи товарів «47 – Маса з деревини або з інших волокнистих 

целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури» 

та «48 – Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону» є 

привабливими одночасно за декількома критеріями – наявністю сировини, 

низькою вартістю одиниці ваги, значними обсягами споживання. 

Головними потенційними конкурентами є Китай (2,19 млрд.EUR 

48групи), Бразилія (2,03 млрд.EUR 47 групи) та США (1,03 млрд.EUR 47 

групи та 1,40 млрд.EUR 48 групи). Вартість одиниці ваги є невеликою – 

0,50EUR/кг для 48 групи та 1,07EUR/кг для 48 групи. Тому Україна матиме 

переваги через географічне положення та менші транспортні витрати. 

Важливим чинником є той факт, що зараз Україна експортує до ЄС значні 

обсяги не переробленої сировини. Так, у 2017 році було експортовано до ЄС 

на 880 млн.EUR деревини і виробів з деревини (група 44), в той час, як 

експорт 47 та 48 груп склав, відповідно, 2 млн. та 84 млн.EUR. Таким чином, 

розвиток паперового виробництва дозволить підвищити ступінь переробки 

сировини та отримати більшу додану вартість.  

Крім того, власне виробництво паперової продукції надасть можливість 

розвивати пов’язану перспективну галузь – «49 – Друкована продукція, 

періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; 

рукописи або машинописні тексти та плани». Загальний обсяг імпорту цієї 

галузі у ЄС становить 2,9 млрд.EUR, головними постачальниками є США 

(1,0 млрд.EUR), Китай (888 млн.EUR) та Гонконг (264 млн.EUR). Залучення 

видавничого бізнесу у з цих країн на виробничі потужності в Україні надасть 

їм можливість знизити логістичні витрати. 

Промисловість Дніпропетровської області має базові можливості для 

виробництва такої продукції та подальшого розширення. Так, обсяги 

реалізації виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності у 2018 р. склали: Дніпропетровська область – 420,0 млн. грн. (1,0% 

від загального промислового виробництва); 
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Іншим кластером перспективних груп товарів є такі: група 61 «Одяг та 

додаткові речі до одягу, трикотажні», група 62 «Одяг та додаткові речі до 

одягу, текстильні, крім трикотажних», група 63 «Інші готові текстильні 

вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір’я», 

група 64 «Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини». Обсяги імпорту 

товарів цих груп до ЄС у 2017р. у підсумку склали 113,4 млрд.EUR, а саме: 

група 61 – 41,3 млрд.EUR (у т.ч. Кітай – 12,8 млрд.EUR, Бангладеш – 

9,0 млрд.EUR, Туреччина 5,6 млрд.EUR, Індія – 2,6 млрд.EUR, Камбоджа – 

2,6 млрд.EUR, Пакистан 1,0 млрд EUR, В’єтнам – 0,9 млрд.EUR, Шрі-Ланка – 

0,9 млрд.EUR); 

група 62 – 41,1 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 14,5 млрд EUR, Бангладеш – 

6,4 млрд EUR, Туреччина 4,0 млрд EUR, Індія – 2,4 млрд EUR, В’єтнам – 2,2 

млрд.EUR, Мороко – 2, 0 млрд.EUR, Пакистан – 1,5 млрд.EUR, Туніс – 1,4 

млрд.EUR, Камбоджа – 1,2 млрд.EUR); 

група 63 – 10,2 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 4,2 млрд.EUR, Пакистан – 1,7 

млрд.EUR, Туреччина – 1,2 млрд.EUR, Індія – 1,1 млрд.EUR, Бангладеш – 0,3 

млрд.EUR); 

група 64 – 20,9 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 8,7 млрд.EUR, В’єтнам – 4,2 

млрд.EUR, Індонезія – 1,7 млрд.EUR, Індія – 1,4 млрд.EUR). 

Основні країни, які є потенційними конкурентами за цими групами 

товарів, це країни Азії та Америки, які знаходяться на значній відстані від ЄС 

та мають нести значні витрати на доставку продукції. Тому Україна в цьому 

кластері також має конкурентну перевагу через своє географічне положення. 

Крім того, Україна має значну перевагу перед такими країнами, як Китай та 

Туреччина за рівнем оплати праці, а з іншими переліченими країнами 

приблизний паритет за цим показником. 

Серед інших переваг розвитку саме цих галузей промисловості слід 

відмітити значний потенціал сільського господарства України, яке може 

забезпечити ці галузі сировиною – тканиною та шкірами. Серед проблем, що 

можуть спіткати інвесторів у ці напрями, слід відмітити необхідність 
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створення нових виробничих потужностей для усього сировинного ланцюга 

(обробка шкір, вироблення тканин), адже легка промисловість, яка 

залишилась в Україні після розпаду СРСР, була відсталою та зазнала 

руйнації внаслідок неможливості вижити в умовах вільної конкуренції. 

Іншим кластером, що дає можливість використати наявні природні 

ресурси та виробничі потужності є товари, які відносяться до таких груп: 

група 68 «Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних 

матеріалів»; група 69 «Керамічні вироби»; група 70 «Скло та вироби із скла». 

Загальний імпорт продукції цих груп до ЄС у 20178 р. склав 14,0 млрд.EUR, а 

саме: 

група 68 – 4,2 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 1,3 млрд.EUR, США – 0,9 

млрд.EUR, Індія – 0,4 млрд.EUR); 

група 69 – 3,7 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 1,6 млрд.EUR, Туреччина – 0,5 

млрд.EUR, США – 0,3 млрд.EUR); 

група 70 – 6,0 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 2,3 млрд.EUR, США – 1,2 

млрд.EUR, Туреччина – 0,5 млрд.EUR). 

Як і для попереднього кластеру, головні конкуренти є Китай та США, 

тобто Україна має географічні переваги. В той же час вартість одиниці ваги 

продукції суттєво відрізняється у різних країн-конкурентів: 

група 68 – 0,75 EUR/кг (у т.ч. Китай – 0,50 EUR/кг, США – 7,89 

EUR/кг, Індія – 0,53 EUR/кг). 

група 69 – 1,0 EUR/кг (у т.ч. Китай – 1,43 EUR/кг, США – 3,072 

EUR/кг, Туреччина – 0,52 EUR/кг). 

група 70 – 1,5 EUR/кг (у т.ч. Китай – 1,73 EUR/кг, США – 7,92 EUR/кг, 

Туреччина – 1,9 EUR/кг). 

Тобто, з США до ЄС завозяться високоякісні товари з великою часткою 

доданої вартості. Конкурування з виробниками з США потребує або 

отримання відповідних ноу-хау та технологій, або створення сумісних 

підприємств для залучення американських виробників на українські 

виробничі потужності. В той же час продукція з Китаю та Індії має низку 
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вартість, що дає можливість зробити висновок, що саме продукцію цих країн 

українські виробники можуть замінити на ринках ЄС. 

Такі групи, як недорогоцінні метали не розглядаються у даному 

дослідженні, адже це достатньо розвинуті галузі вже максимально 

використовують усі можливості з експорту своєї продукції до ЄС. Але 

існують пов’язані галузі, за якими українська промисловість має 

невикористані можливості, а саме група 81 «Інші недорогоцінні метали; 

металокераміка; вироби з них» та група 82 «Інструменти, ножові вироби, 

ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних 

металів», загальний обсяг імпорту за якими до ЄС у 2017р. склав 12,7 

млрд.EUR, у тому числі: 

група 81 – 4,3 млрд.EUR (у т.ч. США – 1,2 млрд.EUR, Китай – 1,0 

млрд.EUR, РФ – 0,5 млрд.EUR); 

група 82 – 7,9 млрд.EUR (у т.ч. Китай – 3,2 млрд.EUR, США – 0,8 

млрд.EUR, Тайвань – 0,7 млрд.EUR, Японія – 0,5 млрд.EUR, Корея – 0,4 

млрд.EUR). 

Україна може конкурувати з цими країнами завдяки залученню 

інвесторів через менші логістичні витрати та витрати на робочу силу. У тому 

числі може бути ефективна конкуренція з РФ, яка має схожий ступінь 

розвитку промисловості та географічне положення відносно ЄС, але не має 

переваг, які надає Україні угода про асоціацію України з ЄС. Як і для інших 

товарів, вартість одиниці ваги, що імпортується до ЄС з розвинутих країн, 

суттєво вища, ніж з тих, що розвиваються. Таким чином, Україна може 

ефективно конкурувати з Китаєм або РФ за рахунок власних можливостей, а 

для завоювання частки ринку таких країн як США, Японія або Корея 

необхідно буде залучення інвесторів, що мають відповідні технології. В 

цілому вартість одиниці ваги за цими групами складає: 

група 81 – 8,09 EUR/кг (у т.ч. США – 32,94 EUR/кг, Китай – 3,15 

EUR/кг, РФ – 16,96 EUR/кг); 
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група 82 – 10,56 EUR/кг (у т.ч. Китай – 6,35 EUR/кг, США – 38,81 

EUR/кг, Тайвань – 10,14 млрд.EUR/кг, Японія – 46,25 EUR/кг, Корея – 15,16 

EUR/кг). 

Останнім кластером, який має значні обсяги та є перспективним для 

України, є група 94 «Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, 

диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та 

освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, 

табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції» та група 95 «Іграшки, 

ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».  

Як і в інших групах, США та Японія є постачальникоми дорогої 

високоякісної продукції, в той час, як інші країни-лідери у декілька разів 

менш технологічної продукції: 

група 94 – 4,23 EUR/кг (у т.ч. США – 15,85 EUR/кг, Китай – 4,08 

EUR/кг, В’єтнам – 3,54 EUR/кг, Туреччина – 3,94 EUR/кг); 

група 95 – 8,92 EUR/кг (у т.ч. Японія – 214,69 EUR/кг, США – 15,49 

EUR/кг, Китай – 8,23 EUR/кг, Тайвань – 9,80 EUR/кг, В’єтнам – 10,99 

EUR/кг). 

Причому за групою 95 США не сильно відрізняється від інших 

виробників та середнього значення за групою, тобто, технологічність цієї 

продукції США не відрізняється від виробництва інших країн. 

Слід відмітити, що група 94 є перспективною ще через більш 

раціональне використання деревинної, металевої та тканинної сировини 

українського виробництва, тобто, рівень переробки у цих групах є високим. 

В першу чергу, це меблі, які включають групи 94-01, 94-02 та 94-03. Імпорт 

продукції цих груп до ЄС в 2017р. становив, відповідно: 8,7 млрд.EUR, 0,3 

млрд.EUR, 7,9 млрд.EUR. Конкурентами за цими групами продукції є: 

група 94-01: Китай (5,0 млрд.EUR), Туреччина (0,5 млрд.EUR), США 

(0,5 млрд.EUR), В’єтнам (0,4 млрд.EUR); 

група 94-02: Китай (0,1 млрд.EUR), США (0,1 млрд.EUR); 
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група 94-03: Китай (4,3 млрд.EUR), В’єтнам (0,6 млрд.EUR), Туреччина 

(0,4 млрд.EUR), США (0,3 млрд.EUR). 

Українська промисловість має перспективи при виробництві меблів, що 

можуть конкурувати з продукцією Китаю, В’єтнаму, Туреччини, а також, за 

умови залучення передових інвесторів та технологій, з США. 

Продукція, що має перспективи на ринках країн ЄС та частку ринку 

якої може захопити Україна, розрізняється за якістю та технологічністю. 

Низькотехнологічна продукція виробляється країнами Азії, перш за все, 

Китаєм, В’єтнамом, Бангладешом, Пакистаном, Камбоджею, Індією тощо. 

Конкурувати з продукцією цих країн Україна може шляхом розширення та 

вдосконалення наявних потужностей. Високотехнологічна продукція 

виробляється США та деякими передовими азійськими країнами, такими, як 

Японія та Південна Корея. Для конкурування з цими країнами потрібне не 

лише залучення інвесторів, але й імпорт відповідних технологій та 

обладнання.  

Головними конкурентними перевагами України та промисловості 

Дніпропетровської області зокрема при здійсненні експансії на європейські 

ринки є такі: 

- наявність Угоди про асоціацію України з ЄС, яке передбачає 

лібералізацію торгівлі товарами та послугами, а також лібералізацію руху 

капіталу; 

- низька вартість робочої сили, що дорівнює або менша ніж у більшості 

азійських країн, які наразі є «світовою фабрикою»; 

- наявність промислової інфраструктури, яка може бути модернізована 

та переобладнана для виробництва товарів визначених перспективних 

галузей; 

- вигідне географічне розташування з погляду близькості до країн ЄС 

та наявність транспортної інфраструктури, перш за все, морських портів, які 

завантажені лише на 30%; 
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- розгортання торговельної війни між Китаєм, США та ЄС, в якій 

Україна стає привабливою для китайських та американських інвесторів; 

- наявність сировини для визначених галузей легкої промисловості, 

такої як деревина, недорогоцінні метали, корисні копалини, тканина та шкіра. 

Отже, з метою використання цих конкурентних переваг та розвитку 

українських промислових регіонів доцільно залучення вітчизняних та 

іноземних інвесторів для створення нового або перенесення виробництва з 

азійських країн та імпорту потрібних виробничих технологій, зокрема в 

межах китайського глобального проекту «Один – пояс, один – шлях». 

Найбільш перспективними є інвестори з США (які зацікавленні у збереженні 

європейського ринку в умовах торговельної війни між США та ЄС) та 

азійські (які мають потребу у виробничих майданчиках, ближчих до 

європейського ринку збуту та з дешевою та кваліфікованою робочою силою) 

Це надасть можливість знизити безробіття, покращити 

зовнішньоекономічний баланс, підвищити якість продукції для внутрішнього 

ринку. 
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6. Аналіз зарубіжного досвіду стимулювання експортної діяльності 

Останнім часом ринок послуг є сферою економіки, яка відіграє значну 

роль в економічному розвитку багатьох країн світу. Сьогодні як розвинені, 

так і країни, що розвиваються, ставлять перед собою завдання – прискорити 

розвиток сфери послуг, що сприятиме економічному зростанню. Саме сфера 

послуг складає, в економічно розвинених країнах, основну частину 

економіки за кількістю зайнятих (більше 60%) [1]. Відставання України від 

провідних країн світу у сфері експорту послуг є однією з найбільш суттєвих 

проблем економічного розвитку України на сучасному етапі. Надання 

державної підтримки та сприяння українським підприємцям у збільшенні 

обсягів експорту, диверсифікації його потоків, допомога українським 

експортерам у виході на зовнішні ринки, захист їхніх економічних і 

торговельних інтересів за кордоном, є одним з пріоритетів діяльності 

державної служби в економічному напрямі. Виправити ситуацію можна 

шляхом імплементації зарубіжного досвіду застосування інструментів 

державної підтримки експорту, серед яких провідну роль відіграють 

інструменти фінансової підтримки, зокрема, експортного кредитування, 

страхування і надання державних гарантій. Для проведення аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності України необхідно переглянути динаміку 

експортно-імпортних операцій з надання послуг за 2008— 2016рр. Так, 

найвищі обсяги експорту спостерігаються у 2012р. і сягають 14096178,1 тис. 

дол. США. Однак бачимо тенденцію до спаду експорту сфери послуг в 

Україні у 2018р., порівняно з 2008р. експорт послуг спав на 19,5%. 

Однак, незважаючи на перевищення експорту послуг над імпортом, 

слід відзначити, що переважна більшість українських підприємств, що 

надають послуги з високою часткою доданої вартості не спроможна 

самостійно організувати кредитування збуту своєї продукції на світовому 

ринку. Проте й у більшості зарубіжних країн такі розстрочки організовано 

завдяки безпосередній фінансовій підтримці державних установ. Зокрема, це 
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організовано через державні Агенції кредитування експорту (АКЕ) – Export 

import bank, OPIC (США), COFACE (Франція), SACE (Італія), HERMES 

(ФРН) тощо [3]. Міждународний досвід стимулювання експорту 

проілюстраний у таблицях 35 та 36. 

 Таблиця 35. Міжнародний досвід стимулюванняя експорту 

Країна  Cуб’єкт 
регулювання 

Інструменти  

США Експортно-
імрортний банк 
 
Асоіація з торгівлі та 
розвитку 

Пряме кредитування, страхування 
кредитів та інші програми страхування 
 
Технічна допомога. Спеціалізовані 
дослідження 

Японія Японський уряд Податки: спеціальні відрахування з 
експортних надходжень, повернення 
імпортного мита експортерам; 
фінансування, що стимулювало експорт: 
заходи із зниження вартості експорту 
перед відправленням, створення 
японського банку експортно-імпортних 
операцій; сприятливий валютний курс; 
експортні конкурси; кредитування 

Австралія Австралійська 
корпорація 
фінансування й 
страхування 
експорту 

Страхування середньо- і довгострокових 
ризиків та фінансові послуги 
австралійським компаніям, що 
безпосередньо або опосередковано 
працюють на експорт, сприяє 
фінансуванню експорту банківськими 
закладами, а також займається 
консультаційною діяльністю у сфері 
експорту; страхуванні політичних і 
комерційних ризиків 

Мексика фінансова інституція 
«Банкомекст» 

Експортні кредити та гарантії 

Таїланд Тайський 
департамент 
підтримки експорту 

Інформування; програми просування 
національного бренду 

 
Німеччина  

Федеральне 
міністерство 

Координація діяльності із сприяння 
експорту всіх федеральних інституцій; 
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економіки й 
технологій 
 
 
Федеральне 
Міністерство 
закордонних справ 
 
 
Німецькі торгові 
палати 

програми із сприяння експорту для малих 
та середніх підприємств тощо 
 
Розбудовування іміджу країни; 
дослідження політичного та 
економічного середовища 
 
Маркетингові дослідження; 
розбудовування іміджу країни; 
дослідження політичного та 
економічного середовища; послуги з 
підтримки експорту 

 

Це вказує на пріоритетність вирішення проблеми належної фінансової 

підтримки експортної діяльності послуг. Інструменти фінансового впливу 

держави на експорт послуг, які практикуються в Україні, є застарілими й 

неефективними. Дослідження державного стимулювання експорту у країнах 

світу показало, що майже всім країнам притаманна наявність окремої 

інституції, що займається регулюванням експортної діяльності у країні (табл. 

35). Розглянуті політики стимулювання експорту мають певні спільні риси: 

надання фінансової допомоги (кредитів, грантів), інформування, дослідження 

ринку. Однак необхідно зазначити, що кожен вид послуг потребує особливої 

уваги та індивідуального підходу щодо розробки інструментів стимулювання 

експорту. Сьогодні поява одного нового робочого місця в ІТ стимулює 

створення трьох-чотирьох додаткових робочих місць в інших галузях 

економіки. Тому експерти відводять цьому сегменту істотну роль у процесі 

реформування економік країн. Враховуючи зазначене, розглянемо 

міжнародний досвід фінансових стимулів у IT – сфері. Країни ЄС, а також 

розвинені країни світу вже давно усвідомили перспективи розвитку 

інноваційних продуктів, які можуть створюватися як в ІТ-секторі, так і в 

інших галузях економіки. Тому в світовій практиці існують спеціальні 

режими оподаткування R&D діяльності (Researсh & Development або 

науково-дослідницької), які поширюються на всі галузі економіки з істотною 
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наукомісткої складової. У світі застосовуються наступні податкові стимули 

для R&D діяльності: податкове вирахування, податковий кредит, пільгові 

ставки, прискорена амортизація і різні гранти. Вони націлені на зниження 

ПДВ, податку на прибуток, податку на приріст капіталу і, іноді, – податку на 

доходи фізичних осіб. При цьому в різних країнах застосовують різні 

комбінації податкових стимулів. Міжнародний досвід застосування 

податкових стимулів розглянуто у таблиці 36. Як повідомляв УНІАН, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) розробили законопроект, який, 

зокрема, передбачає скасування валютного контролю операцій з експорту 

послуг. Законопроект «Про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту 

послуг) був розроблений на початку квітня 2016 року Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми «Лідерство в 

економічному управлінні» спільно з Мінекономрозвитку за участю асоціації 

«Інформаційні технології України», фріланс – біржі Upwork, Центру 

економічної стратегії та організації EasyBusiness [6]. 

Таблиця 36. Міжнародний досвід застосування податкових стимулів у 

науково-дослідницькій сфері 

Країна Інструменти регулювання 

Індія В Індії допускаються податкові відрахування від 125 до 200% 
для цільових витрат на R&D у межах країни. Також 
компаніям дозволяють відносити на витрати зарплати 
співробітників, які займаються R&D і витрати на матеріали, 
які компанії понесли в період до трьох років до початку 
ведення бізнесу. Важливо також зазначити, що податкові 
пільги по R&D діяльності в Індії не застосовуються до ІТ-
галузі 

Китай Знижена ставка по ПДВ (0% для певних R&D послуг), 
пільгову ставку з податку на прибуток (15% для R&D 
підприємств при основною ставкою 25%) і звільнення від 
митних зборів при імпорті інноваційного обладнання. Також 
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держава відшкодовує весь оплачений ПДВ по інноваційному 
обладнанню, купленому всередині країни 

Сінгапур Територіальна система оподаткування. Якщо частина доходу 
сінгапурської компанії вважається отриманою не на території 
Сінгапуру, її можна не обкладати податком на прибуток 
всередині країни. Застосовується додатковий стимул для 
R&D у вигляді податкових відрахувань від 100 до 300% 
цільових витрат. При цьому податкові відрахування понад 
150% може застосовуватися тільки підприємствами, 
діяльність яких здійснюється в межах країни. Також 
компаніям дозволяється відносити на витрати прямі витрати 
на R&D, включаючи амортизацію відповідного обладнання і 
зарплати співробітників 

Ізраїль Застосовуються податкові пільги і гранти. В Ізраїлі для 
компаній, що займаються R&D, діють знижені ставки 
податку на прибуток до 16% і навіть до 5% (при звичайній 
ставці податку на прибуток в 25%). Ставки варіюються в 
залежності від розміру компанії та пріоритетності території, 
де вона працює. Серед особливостей Ізраїлю можна назвати і 
пільговий режим для бізнес-ангелів (приватних інвесторів), 
який дозволяє їм зі свого оподатковуваного доходу відняти 
суму інвестицій в ізраїльські R&D компанії (максимальна 
сума відрахування для однієї компанії – 5 млн. нових 
ізраїльських шекелів), тим самим де-факто зменшуючи 
податок на доходи фізичних осіб 

 

 Однак, з огляду на вагомий внесок сфери послуг в економіку країни, Україні 

важливо забезпечити її комплексну підтримку, а також підтримку 

наукомісткого бізнесу в цілому, щоб розвинути його до рівня країн ОЕСР 

(Організації Економічного співробітництва та розвитку) і Азії. Проблемою 

розвитку експорту послуг в Україні є те, що в загальній структурі зовнішньої 

торгівлі частка послуг незначна порівняно з товарами. Крім того, зовнішня 

торгівля послугами України продемонструвала значно вищий опір кризовим 

явищам світової економіки. Отже, досвід успішного експорту послуг є 

важливим для країни та може стати шляхом її розвитку. Основні проблеми, 

які перешкоджають розвитку ринку послуг України, розширенню та 

диверсифікації українського експорту послуг: відсутність адекватної 
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нормативно-правової основи, ефективних систем оподаткування, законодавчі 

обмеження; низька концентрація капіталу, брак коштів на переобладнання 

технічної бази та створення нових основних фондів, недостатній розвиток 

малих і середніх підприємств; несприятливий інвестиційний та інноваційний 

клімат, непрозорість ведення бізнесу й корупція; недостатній розвиток 

наукоємних секторів, зокрема, сектору інформаційно-комунікаційних послуг 

з такими новими галузями, як електронна й мобільна торгівля, що базуються 

на мережі Інтернет [7].  

Отже, вітчизняний ринок сфери послуг набуває все більшого розвитку, 

що призводить до необхідності удосконалення державної політики 

стимулювання експорту послуг. Дослідження досвіду зарубіжних країн у цій 

сфері показало, що основними інструментами стимулювання експорту послуг 

країн є фінансова підтримка, а саме надання вигідних кредитів та грантів 

компаніям, що займаються експортом послуг, а також такі податкові 

стимули, як податкове вирахування, податковий кредит, пільгові ставки і 

прискорена амортизація. У подальшому розвитку світового ринку послуг 

дедалі більшу роль відіграє сектор науково-дослідницьких послуг. Завдяки 

більш ефективній структурі зовнішньої торгівлі послугами стає можливою 

реструктуризація галузей національного господарства, стабільне 

надходження валюти в країну, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного сектору послуг, що зможе забезпечити, у свою чергу, 

повноцінну інтеграцію України до світового економічного простору. У 

таблицях представлений міжнародний досвід стимулювання експорту. 

Загальноприйнята в світовій практиці система підтримки експортної 

діяльності є комбінацією низки заходів зовнішньоторговельної політики, до 

яких належать: – фінансові заходи підтримки експорту (субсидування 

експортерів, страхування та/або кредитування експортних поставок, повна / 

часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами тощо); – 

нефінансові заходи підтримки експорту (організаційна, інформаційно-

консультаційна підтримка експортерів, та/або підприємств, які мають намір 
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виходити на зарубіжні ринки); – державні програми підтримки експорту 

(спеціальні загальнонаціональні програми, регіональні програми або окремі 

заходи з розвитку експортної діяльності в програмах підтримки суб'єктів 

малого та середнього підприємництва); – створення представництв 

національних компаній за кордоном (у форматах державного 

представництва, що представляють інтереси національних товаровиробників 

в країні базування; регіональних представництв – для захисту інтересів 

підприємств країни / певного регіону, або представництв окремих компаній-

представників великого бізнесу); – створення інститутів підтримки 

експортної діяльності (експортні кредитні агентства, а також інші фінансово-

кредитні установи, діяльність яких пов'язана зокрема з обслуговуванням 

зовнішньоторговельної діяльності на пільгових умовах); – підписання угод, 

домовленостей наднаціонального рівня та програм економічної співпраці 

держави з іншими країнами світу (або групами країн світу в межах митних 

союзів та інших міжурядових домовленостей стосовно умов зовнішньої 

торгівлі). Як показує досвід багатьох розвинених країн, що досягли успіху в 

підвищенні експорту готових виробів, важливу роль в цих досягненнях 

відіграла наявність у цих країнах ефективної державної системи підтримки 

експорту. Головну роль у цих системах відіграють саме фінансові важелі 

підтримки експорту, основні інструменти яких здебільшого стосуються 

підвищенню ефективності національних систем експортного кредитування, 

що досягається за рахунок їх посилення спеціалізованими фінансовими 

організаціями – експортними кредитними агентствами (ЕКА). Як агенти 

держави, такі організації здійснюють страхування та гарантування експорту 

та експортних кредитів, а також страхування приватних інвестицій за 

кордоном. В окремих випадках до їх функцій входить також пряме 

кредитування експорту та субсидування процентної ставки за експортними 

кредитами. Основне призначення ЕКА – захист експортерів та інвесторів, а 

також фінансування їх банками від різних комерційних і політичних ризиків, 

пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Завдяки 
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фінансовій підтримці ЕКА національні компанії отримують банківські 

кредити на триваліші терміни і на пільгових умовах. Тобто учасники торгів, 

які отримують державну гарантійно-страхову і кредитну підтримку, можуть 

виставити пропозицію з пільговими умовами фінансування, що істотно 

підвищує їх шанси на успіх. Мета надання кредитної допомоги експортерам 

полягає в тому, щоб підвищити позитивні досягнення національних 

підприємств, які продають товари і послуги за кордоном. Ця форма допомоги 

має особливе значення для експортерів, що прагнуть виходу на нові ринки 

або впровадження інноваційних експортних проектів. Забезпечення 

доступності страхових послуг для експортерів сприяє забезпеченню безпеки 

торгівлі по всьому світу, зокрема торгівлі на так званих «ринках вищого 

ризику». Сьогодні відповідні агентства з розвитку експорту функціонують у 

понад 70 країнах світу, зокрема майже в усіх країнах Східної Європи 

(Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія, Словаччина, Румунія, Словенія, 

Хорватія), Прибалтики (Литва, Естонія), а також Російської Федерації та 

Казахстану [4]. В Україні через відсутність державної політики щодо 

розвитку інфраструктурного середовища експортної діяльності саме з 

погляду застосування інструментів фінансового сектору доступ для 

вітчизняних підприємств-експортерів до кредитних ресурсів є значно 

ускладненим. Це стосується як надання інвестиційних ресурсів для 

модернізації основних засобів, так і кредитів на покриття поточних потреб у 

обігових коштах. Страхування фінансових ризиків експортної діяльності у 

практицівітчизняних кредитно-фінансових установ практично не 

видокремлюється як окремий вид кредитування, визначаючи специфіку 

експортної діяльності лише з погляду валютних та господарських ризиків. 

Відтак вітчизняні банківські установи надають послуги лише з покриття 

фінансових ризиків, тобто ризику неплатежів контрагента, нівелюючи такі 

специфічні ризики, як політичні [5]. На нашу думку, саме розвиток 

експортного страхування та кредитування через створення такої установи, як 

Національне експортне кредитне агентство здатне забезпечити вихід із кризи 
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зовнішньої торгівлі для України, адже проблема виходу на зарубіжні ринки 

насамперед стосується нестачі вільних обігових коштів для підприємств, і, 

меншою мірою, браку інвестиційних ресурсів для купівлі нового 

устаткування та нематеріальних активів. Така пропозиція є цікавою ще й тим, 

що створення подібної організації не суперечить правилам Світової 

організації торгівлі і дає змогу значною мірою захистити фінансові позиції 

вітчизняних товаровиробників. Відповідно до зобов’язань, узятих Україною 

при вступі до СОТ, перелік підприємств, яким дозволено надавати допомогу, 

містить такі [6]: – існуючі підприємства, що виробляють та експортують 

високотехнологічну продукцію (підприємства літакобудування, космічної 

галузі, оборонно-промислового комплексу, енергетичного машинобудування 

тощо); – перспективні виробництва переважно на доконкурентній стадії; – 

підприємства, які в минулому спеціалізувалися на виробництві товарів з 

високою часткою доданої вартості, але внаслідок відсутності модернізації 

стали неконкурентоспроможними (підприємства суднобудування, 

автомобілебудування та приладобудування); – допомога на створення 

принципово нових видів високотехнологічних виробництв (підприємства з 

виробництва сонячних батарей та інших сучасних високотехнологічних 

товарів, які не виробляються в Україні); – допомога при підготовці 

спеціалістів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів. Світовий досвід показує, що 

стимулювання експорту відбувається двома основними шляхами: через 

формування сприятливого макроекономічного клімату і створення для 

виробників і експортерів необхідних стимулів до експорту [6]. Враховуючи 

наявність ряду нормативно-правових актів, що передбачають стимулювання 

експорту продукції підприємств, недосконалою є система експортного 

страхування та кредитування, особливо довгострокового. Для покращання 

ситуації у сфері вітчизняного експорту необхідним є удосконалення форм і 

методів стимулювання на базі оцінювання експортного потенціалу, що дасть 

змогу вітчизняним експортерам формувати довгострокові стратегії розвитку 
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експорту і підвищувати ефективність використання вітчизняного 

експортного потенціалу. Багато країн серед форм стимулювання експорту 

продукції широко застосовують експортні замовлення на виробництво 

продукції, що забезпечує виробникам такої продукції гарантований збут 

виготовлюваних ними товарів на вигідних для них умовах. Як свідчить 

світова практика, у разі одержання підприємством експортного замовлення, 

держава може взяти участь у експортному кредитному страхуванні в межах 

державних норм дотацій, а великі замовлення, що передбачають 

довгострокове фінансування з боку покупця чи його банку, забезпечуються 

покриттям кредитних ризиків та ризиків зміни курсу. Це стимулює 

експортера до активнішої діяльності на міжнародних ринках [6]. У деяких 

випадках держави з метою стимулювання експорту продукції можуть 

проводити політику стимулювання імпорту, що полягає у заохоченні 

ввезення в країну іноземних товарів, необхідних для ефективного 

функціонування експорту. Перш за все, в Україні державну фінансову 

підтримку експорту необхідно направляти на технологічну його частину, але 

обсяги такої підтримки не визначені ні в державному бюджеті, ні в 

національній стратегії розвитку експорту. На фінансову підтримку експорту 

в розвинених країнах витрачається в середньому 0,35% ВВП, відповідно, 

доцільним вважається закласти в державному бюджеті саме такі обсяги 

державної підтримки та стимулювання експортно-орієнтованих галузей 

української економіки [5]. Система такої державної підтримки, на нашу 

думку, повинна включати різноманітні інструменти економічного впливу, а 

також заходи організаційного та інформаційного сприяння експортеру. Але 

можемо зауважити, що прослідковується тенденція (схематично зображена 

на рис. 2), яка проявляється в практиці підтримки експортерів і являється 

однією з причин постійної участі держави в цьому процесі. Спочатку 

держава проводить політику стимулювання експорту в тій чи іншій формі 

(субсидії, експортні кредити). Ефект стимулювання досягається: відбувається 

збільшення поставок товару на зовнішні ринки. Однак, в певний момент 
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міжнародний товарний ринок виявляється перенасичений, що відповідно, 

загострює конкурентну боротьбу між виробниками різних країн. 

Посилюється боротьба за споживача, створюючи додаткову необхідність зі 

сторони підприємства в державній підтримці його експортної діяльності. 

Таким чином, держава знову опиняється залученою на постійній основі в 

стимулюючу діяльність і такий процес перетворюється на «замкнене коло», 

тому що повторне сприяння ще більше посилює конкуренцію на 

зовнішньому ринку. Це означає, що такий механізм державного регулювання 

завжди буде мати великий вплив на зовнішньоекономічну діяльність та 

міжнародну торгівлю. Тому пропонуємо стимулювати і підтримувати 

експортера не як сприяння в процесі реалізації продукції, що поступається 

світовим аналогам за якістю, а як інструмент, покликаний прискорити процес 

реалізації товарів і компенсувати підвищені витрати експортерів при виході 

на світовий ринок. Проте, світова практика показує, що опора тільки на 

державні ресурси в сфері зовнішньої торгівлі високими технологіями, 

наукомісткими товарами і послугами є недостатньою. В умовах дефіциту 

державного бюджету і недостатньої зацікавленості підприємництва в 

реалізації інноваційних проектів на перший план мають вийти найважливіші 

напрями науки і виробництва. Успіх будь-якої економіки починається з 

пріоритетного, випереджаючого розвитку секторів господарства, які 

визначають конкурентоспроможність країни. Як інструмент такої політики 

доцільно використовувати спеціальніекономічні зони технологічного 

напряму різних типів, які довели в усьому світі свою ефективність: 

інкубатори, технологічні парки, технополіси, регіони науки і технологій. 

В Україні 7 лютого 2018 року, Кабінет Міністрів України за ініціативи 

Мінекономрозвитку прийняв рішення про створення Експортно-кредитного 

агентства та затвердив його установчі документи. Агентство буде діяти у 

формі приватного акціонерного товариства (ПрАТ).Відповідальним за 

виконання дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення акцій 

приватного акціонерного товариства визначається Мінекономрозвитку. 
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Кількість акцій у першому випуску становитиме 200 000 штук. Статутний 

капітал ЕКА становитиме 200 млн. грн. і забезпечуватиметься з коштів 

державного бюджету. В рамках цього рішення Уряд затвердив Статут ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство», Положення про наглядову раду, про 

правління, про ревізійну комісію Агентства, Порядок проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради ЕКА. 

«Експортно-кредитне агентство сприятиме переходу України від 

сировинного експорту до експорту товарів і послуг з доданою вартістю. Ми 

плануємо взаємодіяти з Парламентом щодо внесення змін до закону про ЕКА 

у відповідності з нашою позицією, щоб прийняти зміни, потрібні для 

ефективної роботи Агентства. Після цього розпочнеться формування 

команди і органів ЕКА, затвердження необхідних нормативних актів, 

затвердження операційних процедур агентства і зрештою – запуск його 

роботи», – прокоментував Перший віце-прем’єр-міністр України Степан 

Кубів.Наталія Микольська, заступник Міністра – Торговий представник 

України зазначила, що прийняття документа є послідовним кроком для 

запуску системи державної підтримки та просування українських 

експортерів, а це, в свою чергу, – одним із ключових пріоритетів 

Мінекономрозвитку на поточний рік. Після запуску Експортно-кредитне 

агентство здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за 

договорами, які забезпечують розвиток експорту. Воно також братиме участь 

у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортним 

кредитом і надаватиме консультації експортерам. Це послідовний крок у 

рамках політики Мінекономрозвитку з підтримки українських виробників, 

що підвищить конкурентоспроможність останніх на світових ринках.  

Єдиної моделі ЕКА у світі не існує, натомість наявні різні набори видів 

діяльності, які здійснюють подібні установи. Кожна країна самостійно, 

виходячи зі своїх поточних проблем та пріоритетів, визначає, які саме види 

послуг вона надаватиме через таку спеціальну установу. Однак спільною 

рисою для всіх є те, що діяльність цих установ здійснюється з урахуванням 
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забезпечення повноцінної державної політики сприяння експорту. Відповідні 

установи з підтримки експорту різної форми власності діють практично в 

усіх розвинених країнах та країнах, що активно розвиваються (рис. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Види та приклади експортно-кредитних агентств країн світу 

 

Сьогодні ЕКА успішно функціонують у понад 100 країнах світу. 

Найвідомішими серед наявних у світі ЕКА є «Eximbank» (США), «NEXI» 

(Японія), «Euler Hermes» (Німеччина), «COFACE» (Франція), «Atradius» 

(Нідерланди), «SBCE» (Бразилія), «CESCE» (Іспанія), «SEK» (Швеція), 

«Sinosure» (Китай). Відповідні установи створені й у країнах Східної Європи, 

зокрема у Чехії, Польщі, Угорщині, Болгарії, Литві, Естонії. При цьому 

страхування, з одного боку, та надання банківських послуг, з іншого боку, 

зазвичай є взаємовиключними видами діяльності, які не надаються однією 

організацією. Тому створюються установи, що здійснюють відповідні види 

діяльності, надаючи або банківські, або страхові послуги. У цьому разі для 

прямої та опосередкованої підтримки експорту існують одночасно кілька 

установ, діяльність яких пов’язана з кредитуванням та страхуванням 

Експортно-кредитні агенства 

Приватні  Державні Змішаної власності 

«Гермес» (Euler 
Hermes), Нымеччина 

«Атрадіус» (Atradius) 
Голандія 

Компанія страхування 
зовнішньої торгівлі 
(Coface),франція 

Експортно-імпортний банк (Eximbank), 
США 

Японська компанія страхування експорту 
та інвестицій (NEXI) 

Департамент гарантії експортних кредитів 
(ЕСGD), Велика Британія 

Китайське експортне-страхове агентство 
«Sinosure» 

SBCE (Бразилія) 

SERCE (Іспанія) 

SEK (Швеція) 

 ECGE (Єгипет) 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

180 

експорту, а також які доповнюють одна одну. Наприклад, у Німеччині 

такими установами є «KfW» (банк) та «Euler Hermes» (страхова установа), у 

Франції – «Bpifrance» (банк) та «COFACE» (страхова установа), у Чехії – 

Чеський експортний банк і Агентство по гарантуванню і страхуванню 

експорту [10, с. 99]. Роль ЕКА зазначених країн у їх розвитку важко 

переоцінити. Так, канадське експортно-кредитне агентство «Export 

Development Canada» щороку обслуговує близько 17% експорту, що 

забезпечує робочими місцями 570 тис. осіб та дає додатково до 62 млрд. дол. 

США у ВВП. Особливо важливим є напрям діяльності «Export Development 

Canada» на ринках країн, що розвиваються, адже на нього за весь час 

діяльності установи спрямовано 26,5 млрд. дол. США. Класичним прикладом 

успішної діяльності у сфері просування експорту є німецька ЕКА «Euler 

Hermes» (EH), що охоплює процеси управління ризиками ЗЕДна п’яти 

континентах та має філії і своїх представників у 54 країнах світу. Сьогодні 

укладені договори страхування кредитних ризиків забезпечують покриття 

поставок товарів і послуг у 245 країнах. У компанії працює більше 6 тис. 

співробітників, обслуговуючи близько 52 тис. клієнтів. Чистий прибуток 

компанії постійно зростає, і нині він сягає 500 млн. євро на рік, а власний 

капітал – 2,5 млрд. євро [11]. «EH» щороку фінансує близько 18% експорту 

Німеччини. Діяльність цієї корпорації дала змогу сформувати близько 60% 

робочих місць, що сьогодні існують в машинобудівній галузі Німеччини, а 

також на 40% диверсифікувати німецький експорт продукції хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості й машинобудування за рахунок 

зростання в них питомої ваги продукції з вищим рівнем обробки та доданої 

вартості. Спільною ознакою діяльності всіх ЕКА є те, що вони керуються 

міжнародними правилами та принципами, головні з яких закріплені так 

званим Консенсусом (рекомендації стосовно надання/страхування 

експортних кредитів, що офіційно підтримуються державою) країн-членів 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також 

договорами порозуміння Бернського союзу. Зазначимо, що саме Бернський 
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союз був створений у 1934 році з метою надання професійної підтримки 

міжнародній торгівлі, а одним з його першочергових завдань постало 

вироблення та застосування узгоджених умов кредитування і страхування 

міжнародної торгівлі [12, c. 196]. Таким чином, відповідні міжнародні 

правила державної підтримки кредитування та страхування експорту на 

основі залучення бюджетних коштів офіційно визнаються (СОТ), ЕКА 

належить до абсолютно законних форм підтримки експорту, що, на відміну 

від прямих експортних субсидій, не зустріне спротиву з боку міжнародної 

спільноти та не завдаватиме шкоди іміджу країни на міжнародній арені. Слід 

також принципово зазначити, що альтернативи фінансуванню, забезпеченому 

ЕКА, не існує, адже будь-які інші доступні фінансові інструменти 

(наприклад, документарні та резервні акредитиви) мають певні недоліки 

порівняно з фінансуванням, забезпеченим ЕКА, яке спеціально призначене 

для досягнення цілей торгового фінансування. Крім того, вищезазначені 

інструменти використовуються банківськими установами переважно для 

фінансування імпортних операцій. Оскільки значні фінансові ресурси 

зосереджені на Заході, такі умови фінансування зовнішньої торгівлі завжди 

будуть означати для України переважання імпорту над експортом. 

Характерно, що діяльність іноземних ЕКА продовжує суттєво впливати на 

динаміку вітчизняного імпорту високотехнологічної продукції, що часом 

негативно позначається на українських товаровиробниках, які виготовляють 

відповідні аналоги, що не поступаються якістю. Так, у 2012 році Україна 

закупила корейські електропоїзди «Hyundai», за що уряд було піддано 

об’єктивній критиці через нехтування вітчизняними виробниками продукції 

вагонобудування. Проте умови поставки електропоїздів «Hyundai» 

передбачали надання корейським експортно-імпортним банком (аналог ЕКА 

в Південній Кореї) кредиту українській стороні на їх придбання. Отже, більш 

вигідні умови оплати завдяки діяльності іноземної ЕКА послабили 

міжнародну конкурентоспроможність вітчизняного виробника на 

внутрішньому ж ринку. З огляду на зазначене беззаперечним здобутком 
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можна вважати набуття чинності в Україні Закону «Про забезпечення 

масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 

походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення 

кредитування експорту», яким передбачено створення вітчизняного ЕКА. 

Ключовими завданнями ЕКА визначено: – захист українських експортерів 

від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), шляхом страхування, 

перестрахування та гарантування; – впровадження сучасних фінансових 

технологій у зовнішній торгівлі та механізмів підтримки експорту шляхом 

страхування, перестрахування та гарантування; – розвиток експорту товарів 

(робіт, послуг) українського походження, підвищення 

конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на 

світових ринках; – участь у реалізації програм часткової компенсації 

відсоткової ставки за експортними кредитами; – співпраця з міжнародними 

та іноземними фінансовими організаціями, зокрема для акумуляції 

міжнародної фінансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та 

економіки України [8] 

Принципово важливим в українських реаліях також є те, що послуг 

ЕКА потребують насамперед ті суб’єкти ЗЕД, які укладають довгострокові 

договори з іноземними партнерами на постачання високотехнологічної 

продукції з високим рівнем доданої вартості під масштабні проекти розвитку. 

Таким чином, ЕКА в Україні виконуватиме ще одну надважливу функцію, а 

сааме: сприяння подоланню сировинної спеціалізації національної економіки. 

Відповідні гарантії прописані в положеннях самого закону, де чітко вказано 

виключний перелік товарних груп за УКТЗЕД, на які поширюватиметься 

діяльність ЕКА. Серед них слід назвати такі. 1) Група 16. Готові харчові 

продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних 

безхребетних. 2) Група 19. Готові продукти із зерна зернових культур, 

борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби. 3) Група 

20. Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин. 4) Група 21. 
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Різні харчові продукти. 5) Група 30. Фармацевтична продукція. 6) Група 61. 

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні. 7) Група 62. Одяг та додаткові 

речі до одягу, текстильні, крім трикотажних. 8) Група 64. Взуття, гетри та 

аналогічні вироби; їх частини. 9) Група 84. Реактори ядерні, котли, машини, 

обладнання і механічні пристрої; їх частини. 10) Група 85. Електричні 

машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення 

звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх 

частини та приладдя. 11) Група 86. Залізничні локомотиви або моторні 

вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та 

пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому 

числі, електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів. 12) Група 87. 

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого 

складу, їх частини та обладнання. 13) Група 88. Літальні апарати, космічні 

апарати та їх частини. 14) Група 89. Судна, човни та інші плавучі засоби. 15) 

Група 90. Прилади і апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, 

контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та 

приладдя. 

16) Група 94. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні 

подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні 

прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні 

вироби; збірні будівельні конструкції [8]. Зазначимо, що за підсумками 2017 

року сукупна частка товарів в українському експорті за вищезазначеними 

товарними групами становила всього 16,4%. Частка всієї готової продукції в 

експорті України становить лише 25%, тоді як 75% досі складає сировинна 

продукція з низьким рівнем обробки і доданої вартості. Спрямування 

діяльності ЕКА на обслуговування зовнішньоторговельних операцій за 

вищезазначеними товарними групами зробить вагомий внесок в усунення 

структурних диспропорцій вітчизняної економіки, спричинених згубною 

політикою попередніх років, що призвела до деіндустріалізації в Україні. 

Очікуваний приплив іноземних та внутрішніх інвестицій у розширення 
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промислового виробництва складе 1,97 млрд. дол. США. Розвиток 

промислового сектору приведе до загального зростання добробуту, внаслідок 

чого збільшиться обсяг внутрішнього ринку. Завдяки цьому продаж 

продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку зросте на 1,31%. 

Проте більша частка новоствореного внутрішнього попиту 

задовольнятиметься за рахунок імпорту, внаслідок чого його загальні обсяги 

зростуть на 4,53% (табл. 37). Зазначені позитивні ефекти сприятимуть 

зростанню в експорті частки продукції, на яку поширюється діяльність ЕКА, 

до 22,8% у середньостроковій перспективі, або на 6,4 відсоткові пункти. При 

цьому динаміка зростання експорту та виробництва значно різнитиметься 

залежно від товарних груп (табл.45).Подальше розширення обсягів капіталу у 

розпорядженні ЕКА за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги та 

міжурядової співпраці дасть змогу збільшити позитивний ефект від 

створення та діяльності ЕКА.  

Таблиця 37. Прогнозний ефект впливу ЕКА на основі макроеномічні 

показники України у середньостроковому періоді 

Показники Обсяг 

Підвищення ВВП 0.91 в.п. 

Зростання товарного експорту 9,64 % 

Зростання промислового виробництва 2,77 % 

Інвестиційні надходження 1,97 млрд.. дол. 

Приріст торговельного балансу 1,76 млрд.. дол. 

Зростання зайнятості 0,47 в.п. 

 

Водночас позитивний ефект на динаміку експорту справлятиме й 

розширення номенклатури продукції за УКТЗЕД, на яку поширюватиметься 

діяльність ЕКА. Висновки. ЕКА є безальтернативним механізмом державної 

підтримки й просування експорту продукції з високим рівнем обробки в 

більшості країн світу. Поєднання функцій страхування, перестрахування, 
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гарантування та часткової компенсації відсоткової ставки за експортними 

кредитами дає змогу цьому інституційному механізму суттєво підвищувати 

конкурентоспроможність національних виробників продукції, передусім 

виробників, що мають довгий виробничий цикл, який потребує залучення 

значних обсягів фінансових ресурсів, а поставки яких зазвичай відбуваються 

за довгостроковими контрактами й супроводжуються підвищеним рівнем 

ризику. Введення ЕКА в законодавче поле України сформувало передумови 

здійснення якісної реструктуризації та нарощення обсягів вітчизняного 

експорту, промислового виробництва та економіки загалом. Очікуваний 

позитивний ефект від роботи експортно-кредитного агентства в Україні 

актуалізує проблему якнайшвидшого виконання урядом організаційної 

роботи з приєднання України до рамкової домовленості з офіційно 

підтримуваних експортних кредитів, власне створення ЕКА та забезпечення 

його функціонування і розвитку(табл. 38). 

Таблиця 38. Прогнозні результати зростання виробничої та експортної 

діяльності в Україні за галузями в умовах запуску роботи ЕКА 

Товарні групи 
Код 

УКТЗЕД 
Зростання 
експорту, % 

Зростання 
внутрішнього 
виробництва, % 

Продукія харчової 
промисловості 

16, 19,20,21 3,57 1,37 

Транспортні засоби і 
механічне 
обладнання 

86,87, 88,89 14,89 9,3 

Фармацевтична 
продукція 

30 15,97 8,99 

Електричне 
обладнання 

85 24,67 9,11 

Інша промислова 
продукція 

84,90,94 21,34 11,75 
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Згідно національної експортної стратегії система кредитування та 

страхування українського експорту повинна використовувати кошти як 

Державного бюджету України, так і кошти з інших джерел. Її діяльність 

спрямована на збільшення обсягів експорту, удосконалення його структури, 

підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на 

зовнішніх ринках та підтримку експорту товарів з високою часткою доданої 

вартості. 

1. Сучасні умови функціонування національної економіки 

зумовлюють необхідність пошуку нових ринків збуту для товарів, що 

традиційно були орієнтовані на споживання в Російській Федерації. 

 2. Подальший розвиток експортної діяльності в умовах нагальної 

необхідності переорієнтації експорту високотехнологічної діяльності 

потребує створення інституційного середовища підтримки експортної 

діяльності (насамперед фінансової ). 

 3. Ключовим аспектом необхідності створення саме фінансової 

інфраструктури підтримки та стимулювання експортної діяльності є 

можливість безперешкодного застосування цього інструменту в рамках СОТ. 
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7. Оптимізпція ризиків при обранні ринків збуту 

Оптимізацію ризиків доцільно здійснювати за допомогою моделі Раша. 

Застосуємо модель, наприкладі, оптимізації ринків збуту Африканського 

континенту. 

Для дослідження маркетингової привабливості необхідно обрати 

найбільш перспективні та розвинуті країни. За даними журналу 

GlobalEconomicProspects, країни Африканського континенту, які більшу 

частку імпортують визначимо такі: Джибуті, Єгипет, Ерітея, Лесото, Ліберія, 

Маврикій, Сейшельські острови, Туніс [19]. А на підставі даних, наведених 

Міжнародним валютним фондом [20], проаналізуємо індикатори 

динамічного розвитку потенційних товарних імпортерів країн Східної 

Африки за допомогою економічних методів моделювання (таблиця 39). Для 

проведення оцінки маркетингової привабливості потенційних товарних 

імпортерів країн Африканського континенту використаємо два методи: 

аналіз інтенсивності розвитку (використовується за допомогою відносної 

величини динаміки(традиційного методу)) та адаптовану модель Раша оцінки 

латентних змінних (латентні змінні – це такі показники, які не можуть бути 

виміряні в явному вигляді, а можуть бути тільки оцінені через математичні 

моделі, на підставі вимірювання спостережуваних змінних) [9], що дасть 

змогу перетворити вимірювання, зроблені в дихотомічних і порядкових 

шкалах, в лінійні вимірювання, і в результаті якісні дані проаналізувати за 

допомогою кількісних методів. По завершенню проведення оцінки 

привабливості порівняємо отримані результати вище зазначених методів. 

Порівняльну характеристику країн доцільно проводити за такими 

критеріями: критерій економічного зростання; ВВП на душу населення за 

паритетом купівельної спроможності; індекс інфляції; чисельність населення; 

індекс вільної торгівлі; індекс ризику угод. 

В межах дослідження поділимо країни по групам відповідно до ВВП на 

душу населення за паритетом купівельної спроможності – до І групи 

відносяться країни, де ВВП складаєбільше10000 дол. США, до ІІ групи – 
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країни, де ВВП складає менше 10000 дол. США. Так, до І групи входять: 

Єгипет, Маврикій, Сейшельські острови, Туніс. Їх ВВП має тенденцію до 

зростання, але відповідні країни маютьємний ринок з більшою кількістю 

населення. До ІІ групи входять: Джибуті, Лесото, Ліберія. За останні 7 років 

(табл. 39) їх ВВП мав тенденцію до зростання при низькій чисельності 

населення. За даними індикаторів динамічного розвитку проведемо аналіз на 

маркетингову привабливість обраних країн. 

 

Таблиця 39. Індикатори динамічного розвитку потенційних імпортерів 

українських товарів серед країн Африканського континенту 

Фактори 
впливу на 

маркетингову 
привабливіст

ь 

Р
ік

 

Д
ж
иб
ут
і 

Є
ги
пе
т 

Л
ес
от
о 

Л
іб
ер
ія

 

М
ав
ри
кі
й 

С
ей
ш
ел
ьс
ь к

і о
ст
ро
ви

 

Т
ун
іс

 

Критерій 
економічно

го 
зростання, 

% 

2010 3,49 5,14 6,25 6,1 4,38 5,95 3,51 

2011 4,47 1,82 7 8,2 4,08 7,89 -1,92 

2012 4,84 2,19 5,47 7,99 3,5 6,61 4 

2013 5 2,11 2,02 8,7 3,36 6,05 3 

2014 6 2,23 4,54 0,7 3,74 3,32 2,87 

2015 6,5 4,2 1,61 0,0 3,47 3,5 0,99 

2016 6,5 3,8 2,4 2,0 3,5 4,9 1,5 

dдин  1,86 0,74 0,38 0,33 0,8 0,82 0,43 

ВВП на 
душу 

населення 
за 

паритетом 
купівельної 
спроможно
сті, дол. 
США 

2010 
2699,2

3 
10102,1 2405,31 697,91 15938,42 20365,12 10437,09

2011 
2782,9

7 
10071,2

1 
2545,4 732,63 16561,77 22556,58 10123,12

2012 2879,2 
10067,0

8 
2652,73 770,32 17093,32 23812,88 10409,21

2013 
2982,9

9 
10050,0

3 
2672,86 817,18 17628,83 24791,39 10600,0 

2014 
3120,0

4 
10048,5

7 
2659,63 803,66 18255,87 25218,41 10782,1 

2015 
3279,1

2 
10249,9

6 
2770,2 784,58 18864,11 25524,96 10769,93

2016 
3351,6

2 
12113,0

9 
3085,41 881,8 20442,57 27230,0 11651,96
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Фактори 
впливу на 

маркетингову 
привабливіст

ь 

Р
ік

 

Д
ж
иб
ут
і 

Є
ги
пе
т 

Л
ес
от
о 

Л
іб
ер
ія

 

М
ав
ри
кі
й 

С
ей
ш
ел
ьс
ь к

і о
ст
ро
ви

 

Т
ун
іс

 

dдин  1,2 1,2 1,21 1,2 1,23 1,21 1,15 

Індекс 
інфляції, % 

2010 4 11,3 3,6 7,3 2,9 -2,4 4,4 

2011 5,1 10,1 5 8,5 6,5 2,6 3,5 

2012 3.7 7,1 6,1 6,8 3,9 7,1 5,1 

2013 2,4 9,4 4,9 7,6 3,5 4,3 5,8 

2014 2,9 10,1 5,3 9,8 3,2 1,4 4,9 

2015 2,1 10,4 3,2 7,7 1,3 4,0 4,9 

2016 3,0 10,23 8,6 8,6 1,5 -0,8 3,7 

dдин  0,75 0,91 2,39 1,18 0,52 0,33 0,84 

Чисельніст
ь 

населення, 
млн. чол. 

2010 0,83 82,04 2,01 3,96 1,25 0,9 10,55 

2011 0,84 83,79 2,03 4,08 1,25 0,9 10,67 

2012 0,85 85,66 2,06 4,19 1,26 0,9 10,78 

2013 0,86 87,61 2,08 4,29 1,26 0,9 10,89 

2014 0,88 89,58 2,11 4,4 1,26 0,9 11,0 

2015 0,89 91,51 2,14 4,5 1,26 0,9 11,11 

2016 0,99 92,81 1,94 4,4 1,26 0,93 11,22 

dдин  1,2 1,13 0,97 1,1 1,01 1,03 1,06 

Індекс 
вільної 

торгівлі (0-
100) 

2010 31,9 74 63,5 53,8 85,6 33,4 53,5 

2011 59,6 74 63,6 53,8 88,0 33,4 53,5 

2012 59,6 74 69,1 53,8 87,9 33,4 58,1 

2013 59,6 73,8 69,1 61,4 87,9 33,4 58,1 

2014 54,8 71,4 68,6 64,1 88,6 33,4 61,8 

2015 54,8 70,0 64,6 74,4 88,4 44,0 61,2 

2016 54,6 70,6 85,8 72,8 88,6 83,4 62,2 

dдин  1,71 0,95 1,35 1,35 1,04 2,5 1,16 

Індекс 
ризику 
угод, (від 

1 – низький 
ризик до 

7 – високий 
ризик) 

2010 5 5 5 5,7 2,7 4 5 

2011 5 5 5 5,7 2,7 4 5 

2012 5 5,5 5 5,7 2,7 4 5 

2013 5 6 4,8 6 2,8 4 4,7 

2014 5 6 4 7 2 6 4 

2015 5 5 4 7 2 6 3 

2016 5 5 4 6 2 5 4 

dдин  1 1 0,8 1,05 0,74 1,25 0,8 
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 (Таблицю складено за даними [20]) 
  

Основними критеріями обрання країн, з якими будуть здійснювати 

торговельні відносини є зростання показників, що відображають темпи 

економічного росту та спад показників інфляції. 

Аналіз інтенсивності розвитку країн проводиться за допомогою 

відносної величини динаміки коефіцієнту росту за формулою:dдин= 

y1/у0→max. В межах дослідження було обрано показники 2016 року відносно 

до показників 2010 року.  

У 2016 році в порівнянні з базовим 2010 роком критерій економічного 

зростання Джибуті збільшився в 1,86 раз; Єгипту –зменшивсяна 0,74; 

Лесото – зменшився на 0,38; Ліберії – зменшився на 0,33; Маврикію–

зменшився на 0,8; Сейшельських островів – зменшився на 0,82; Тунісу – 

зменшився на 0,43. На підставі аналізу інтенсивності розвитку за шістьма 

критеріями та добутку по кожній країні відносних величин динаміки 

отримаємо дані, що наведені в таблиці 40. 

 

Таблиця 40. Показники маркетингової привабливості країн-імпортерів на 

основі аналізу інтенсивності зростання 

Країни Джибуті Єгипет Лесото Ліберія
Маври-
кій 

Сейшельськ
і острови 

Туніс 

dдин(2016р/2010 р) 7,72 5,93 7,1 6,23 5,33 7,14 5,45 

 
На підставі аналізу інтенсивності зростання найбільш перспективними 

торговельними партнерами визначені такі країни: за І групою Сейшельські 

острови, за ІІ групою –Джибуті, Лесото (переважна більшість – це країни 

Східної Африки). 

Для моделювання торговельних відносин України та країн Східної 

Африки використаємо модель Раша. В межах дослідження адаптуємо модель 

Раша для оцінки маркетингової привабливості потенційних товарних 

імпортерів країн Африканського континенту. В подальшому, її можна буде 
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використовувати для аналізу зовнішньоторговельних відносин з іншими 

країнами. 

Вибір моделі Раша обґрунтований тим, що вона має деякі переваги 

перед іншими моделями оцінки якості об’єктів в різних галузях науки, в тому 

числі й оцінки привабливості наявних об’єктів, а саме потенційних товарних 

імпортерів країн Африканського континенту. Модель Раша перетворює 

вимірювання, зроблені в дихотомічних і порядкових шкалах, в лінійні 

вимірювання, і в результаті якісні дані аналізуються за допомогою кількісних 

методів. У випадку, коли модель Раша є лінійною, то це дозволяє 

використовувати широкий спектр статистичних розрахунків для проведення 

аналізу даних. Модель Раша є ймовірнісною. Оцінка привабливості країн не 

залежить від набору критеріїв оцінювання, вона є індивідуальними 

характеристиками самої країни. Результати вимірювань є об'єктивними, 

тобто не залежать ні від того, хто вимірює, ні від того, який вимірювальний 

інструмент (тест або опитувальник) використовується. 

Поряд з оцінками привабливості країн, модель дозволяє отримати ще й 

оцінку виконуваності критеріїв, за якими проводиться оцінка країн. Причому 

оцінки критеріїв не залежать від безлічі оцінюваних років даної країни, 

самих країн і є індивідуальними властивостями критеріїв [20]. 

 В нашому випадку для адаптації моделі Раша до оцінки привабливості 

потенційних імпортерів країн Африканського континенту виділимо об’єкти, 

за якими буде проводитись оцінювання (період з 2010 року по 2016 рік), 

введемо індикативні змінні (критерії), а також опишемо взаємозв’язок між 

об’єктами. Спочатку проведемо оцінку по кожній країні окремо, просумуємо 

отримані результати за критеріямиі кінцеву оцінку кожної країни порівняємо. 

Так як в нашому випадку розрахунок проводиться до мінімізації критеріїв, то 

чим менше показник, тим більше рівень привабливості суб’єкта.  

Схема пошуку показників маркетингової привабливості країн 

представлена на рис. 20. Процес побудови моделі доцільно розглядати як 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

192 

схему сукупності приведених у відповідність та контрольованих дій, що 

здійснюються для досягнення мети.  

На І етапі визначаються та описуються об’єкти оцінювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 20. Схема етапів побудови моделі отримання показника 

привабливості країни  
 

На ІІ етапі визначаються критерії для оцінювання країн на привабливість. 

Визначаємо що N – країни для оцінювання: А1, А2, ..., АN та L– критерії, за 

якими проводиться оцінка: K1, K2, ... KL. Позначимо Uij – оцінку i-го об'єкта 

по j-му критерієм. Ці критерії можуть бути різної природи і мати різну 

розмірність. Для приведення оцінок до єдиної шкали проводять процедуру 

нормалізації, в результаті якої всі нормалізовані оцінки альтернатив за 

критеріями uij приймуть значення з інтервалу (0; 1). В якості алгоритму 

- визначення об’єктів – країн оцінювання; 

- визначення періоду, за який оцінюємо країну (і); 

- визначення критеріїв, за якими проводиться оцінка (j); 

- визначення оцінки і-го року по j-му критерію (uij) 
(може бути різної природи і мати різну розмірність. 

І етап. Визначення 
критеріїв оцінки 
прогнозування країн 
потенційних 
партнерів (опис 
об’єктів)

-використання алгоритму нормалізації; 

- обчислення ймовірності, як нормалізованої оцінки 
об’єктів (країн) за критеріями uij за адаптованою 
формулою Г.Раша оцінки латентних змінних; 

- використання методу найменших квадратів з 
одночасним пошуком остаточної мінімізованої суми; 

- визначення оцінок і-го року по j-му критерію.

ІІ етап. Оцінка країн 
на привабливість для 
торговельних 
відносин 

ІІІ етап. Розробка 
прогнозу 
привабливості 
країн – торгових 
партнерів України 

- побудова моделі отримання показника привабливості 
країни; 

- аналіз показника привабливості по кожній країні; 

- вибір країн за найменшими показниками. 
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нормалізації використовуємо мінімізацію критеріїв (чим менше показник, 

тим більше міра привабливості об'єкта) [13]: 

max(Uij)Uij 
uiji  (1) 

  max(Uij)min(Uij) 
 

Припустимо, що суб'єкта влаштовує n-й об'єкт по j-му критерію на рівні 

unj (в результаті нормалізації, цей показник приймає значення від 0 до 1). 

Найпростішийпоказник привабливості цього об'єкту розраховується за 

формулою [13]: 

      L 

Xnxnj(2) 

j1 

Далі будемо використовувати імовірнісний підхід, де ймовірність Рnj 

обчислюємо за формулою Георга Раша,яка була отримана ним при оцінці 

латентних змінних[13]. 

Ці ймовірності інтерпретуємо як нормалізовані оцінки об'єктів за 

критеріями uij. 

Для застосування на практиці необхідно знайти оцінки привабливості 

об'єктів по періоду  і і ступеня виконання критеріїв βj на підставі відомих 

оцінок об'єктів за критеріями uij, які отримані емпірично за допомогою 

експертного оцінювання суб'єктами. 

Якщо розглянути модель Раша оцінки латентних змінних [9], то 

відповідно до неї оцінки  I і βj знаходяться методом максимальної 

правдоподібності (МП-метод). Однак в дихотомічній моделі Раша 

ймовірності Pij можуть приймати лише два значення – 0 або 1, що не 

відповідає представленій в роботі моделі, коли ймовірності Pij можуть 

набувати значень з безперервного спектра від 0 до 1. В силу цього, 

пропонується використовувати для цих цілей метод найменших квадратів, 

застосування якого для вирішення подібних завдань описано в роботах С.А. 

Баркалова, Ю.В. Кірєєва і С.І. Моїсеєва [12, 13]: Параметри  і і βjобираються 

так, щоб сума квадратів відхилень емпіричних даних uij від розрахункових 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

194 

ймовірностей була найменшою. Надалі математично зводимо до мінімізації 

залишкової суми: 

min
1
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2

1 1
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1 1
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 (3) 

Оцінки  I і βj, отримані за цією моделлю, будуть вимірюватися за 

лінійними шкалами і початок відліку в них буде невизначеним.  

Наступним кроком, на ІІІ етапі, буде розробка прогнозу привабливості 

країн для торгових відносин, де для підрахунку показника привабливості 

використаємо нормувальні умови, а саме невід'ємність оцінок. Можливим 

варіантом є застосування запропонованої автором формули (4), в якій, 

підсумувавши оцінки ji  , отримаємо показник привабливості прогнозованої 

країни для проведення з нею зовнішньоторговельних відносин: 

Ппр= 
  

i j
ji 0))()(( 

. (4) 
Представлена модель (2) припускає, що всі критерії мають однакову 

важливість для суб'єктів. Однак, в реальних ситуаціях при експертному 

оцінюванні, важливість критеріїв, як правило, різна, та її потрібно 

враховувати при оцінці привабливості об'єктів. Класичні моделі експертного 

оцінювання враховують важливість критеріїв для суб'єктів шляхом введення 

показників ваги кожного критерію. 

Розрахунок задач (3) і (4) можна проводити з використанням різних 

програмних продуктів, наприклад, в MSExcel за допомогою надбудови 

«Пошук рішень» (Solver) [12]. Далі розрахуємо для кожної країни критерії 

привабливості по рокам, просумуємо їх та порівняємо. В разі мінімізації 

критеріїв чим менше показник, тим більше міра привабливості об'єкта, та 

зіставимо з показниками країн, отриманих на основі аналізу інтенсивності 

розвитку. 

В наведеній таблиці 42 першою у списку єкраїна Східної Африки – 

Джибуті. Для наочності розглянемо розрахунки для Джибуті покроково.  
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Як об’єкти (А) обрані роки з 2010 по 2016, для яких відомі критерії, що 

були вищезазначені, а саме: 

К1– ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, дол. 

США; 

К2–Критерій економічного зростання, %; 

К3–Індексінфляції, %; 

К4–Чисельність населення, млн. чол.; 

К5–Індексвільної торгівлі, бали; 

К6–Індекс ризику угод, бали. 

В таблиці 41 представлена оцінка маркетингової привабливості країни-

імпортера Джибуті. 

Таблиця 41.Оцінка маркетингової привабливості країни-імпортера Джибуті 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 
2011 А1 2699,23 3,49 4 0,83 31,9 5 

2012 А2 2782,97 4,47 5,1 0,84 59,6 5 

2013 А3 2879,2 4,84 3,70 0,85 59,6 5 

2014 А4 2982,99 5 2,4 0,86 59,6 5 

2015 А5 3120,04 6 2,9 0,88 54,8 5 

2016 А6 3279,12 6,5 2,1 0,89 54,8 5 

2017 А7 3351,62 6,5 3 0,99 54,6 5 

 
В подальшому проведемо нормалізацію даних, в результаті якої 

отримаємо таблицю з вихідними даними, які необхідні для розрахунку за 

моделлю. Всі показники вимірюються за одиничною шкалою та всі критерії 

мінімізуються (чим менше показник, тим більше міра привабливості об'єкта). 

Вихідні дані вносимо до електронної таблиці MSExcel та визначаємо 

оцінки об’єктів по рокам θi
a, оцінки критеріїв βj

a. Розраховуємо ймовірності 

Рij.  

Квадрати відхилень суми визначаємо за формулою 

2

1 1

)( ij

m

i

n

j
ij Pu

 


.  

Сума, що мінімізується (3), а саме цільова функціязнаходиться в 

комірці D32 у вигляді формули =СУММ(С26:Н32). 
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 В подальшому для розрахунку критеріїв викликаємо надбудову 

«Пошук рішення» (Solver).  

 Як цільову функцію зазначаємо комірку D34, ставимо завдання її 

мінімізації, як змінюванні діапазони С12-Н12 та І5-І11, вказуємо умову 

невід'ємності, ніякі обмеження не вводимо, запускаємо надбудову.  

Надалі просумуємо критерії по роках та оцінки критеріїв за 

побудованою моделлю (4)і отримаємо показник, який буде відображати 

привабливість даної країни. Такі розрахунки проведемо по кожній обраній 

країні – потенційному імпортеру Африки. На основі отриманих даних 

побудуємо таблицю для порівняння з показниками привабливості на основі 

аналізу інтенсивності зростання та більш привабливу країну оберемо для 

торговельних відносин. 

 

Таблиця 42.Оцінка країн-імпортерів маркетингової привабливості, що 

розрахована за допомогою адаптованої моделі Раша 

Країни, досліджувані на 
маркетингову 
привабливість 

Джибуті Єгипет 
Лесо-
то 

Ліберія 
Маври-
кій 

Сей-
шельські 
острови 

Туніс 

Оцінка 346,4 6309,04 852,0 7116,4 162,7 438,5 148,4 

  
Найбільш привабливими (таблиця 23) для торговельних відносин 

визначені країни: в І групі – Туніс, Маврикій, Сейшельські острови, в ІІ 

групі – Джибуті. Порівнюючи країни, що отримали оцінки привабливості на 

основі аналізу інтенсивності розвитку країни, а саме Джибуті, Лесото, 

Сейшельські острови, можна з упевненістю говорити, що країни Джибутіта 

Сейшельські острови мають кращі оцінки привабливості і з даними країнами 

Україні доцільно активізувати співпрацю. На даний момент Джибуті має 

гостру потребу в продуктах харчування, нафтопродуктах, хімікатах та 

транспортних засобах [4], в професійних співробітниках та консультативних 

послугах[5], в яких також мають гостру потребу Сейшельські острови [22]. 
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Отже, наведена модель пошуку показника маркетингової 

привабливості країни за допомогою моделі Раша може бути апробована для 

різних груп країн з метою виявлення їх привабливості. 

Отже, країни Африки є перспективним для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. В долслідженні пропонується створення 

«Торгового Дому Україна – Африка» в якості пілотного проекту зміни 

експортної структури, переорієнтації промислових пріоритетів України на 

нову географію – на країни Африканського континенту загалом, та малі 

зокрема, з використанням сучасних інтегрованих інформаційних технологій. 

Таким чином, природний потенціал створює передумови для отримання 

ключовою експортною продукцією України конкурентних переваг як на 

африканському ринку загалом, так і на малих ринках, що інтенсивно 

розвиваються, за умови залучення значних інвестицій в розвиток 

виробництва, зокрема, в оновлення устаткування, запровадження 

інноваційних технологій, заходів з енергозбереження, переорієнтації на нові 

ринки збуту та замовлень (в тому числі державних), в тому числі в харчовій 

та легкій промисловості та забезпечення кваліфікованими кадрами тощо 

 На підставі аналізу детермінантів економічного розвитку та 

адаптованої моделі Раша визначені найбільш перспективні торгівельні 

партнери серед малих країн Африки, що інтенсивно розвиваються. Так, 

перспективними партнерами для України за першим методом (аналіз 

індикаторів детермінантів економічного розвитку): Джибуті, Лесото, 

Сейшельські острови. За другим методом (модель Раша) є Туніс, Маврикій, 

Джибуті, Сейшельські острови. Отже, Джибуті та Сейшельські острови є 

найбільш стійкими торговельними парнерами для України. Основними 

потребами, які може задовольнити Україна – є продукти харчування, 

нафтопродукти, хімікати та транспорті засоби, в професійних співробітниках 

та консультативних послугах.Дніпропетровська область може бути 

постачальником зерна, м’яса птиці, олії тощо. 
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8. Визначення проблем окремих галузей щодо можливостей 

реалізації свого експортного потенціалу 

 

В теперішній час в економіці країн світу відбуваються під впливом 

науково-технічної революції структурні зрушення, де спеціалізація й 

кооперування промислового виробництва підсилюється взаємодією 

національних господарств. В свою чергу, це сприяє активізації міжнародної 

торгівлі. З моменту вступу України до ЄС, а також частковою втратою 

східних ринків, в Україні відбувається нарощування потенціалу пошуку 

нових ринків збуту. 

Так, згідно з дослідженнями Всесвітньої торгової організації на кожні 

10% зростання світового виробництва припадає 16% збільшення обсягу 

світової торгівлі. Тим самим створюються більш сприятливі умови для його 

розвитку. Коли ж у торгівлі відбуваються збої, сповільнюється й розвиток 

виробництва. 

Динаміка агропродовольчого експорту демонструвала аналогічний 

тренд як і решта експортних товарів, проте темп скорочення 

агропродовольчого експорту були меншими ніж загального і, не дивлячись 

на спад після кризових 2012/13 років, зростання поставок спостерігалось вже 

у 2016 році. Історично рекордний обсяг агропродовольчого експорту 

спостерігався у 2012 році, він склав порядку 17,9 млрд. дол. США. 

Рекордного показника майже вдалося досягнути у 2017 році – експорт склав 

17,8 млрд. дол. США.  

За останні 5 років частка продукції АПК у структурі експортної 

виручки України зросла з 27% у 2013 році до 41% у 2017. За результатами 

першої половини 2018 року частка агропродовольчої продукції склала 36,5%. 

Проте варто зазначити, що основу аграрного експорту все ще становить 

експорт сировини, а саме продукція рослинного походження – пшениця, 

кукурудза, ячмінь та соєві боби. Частка цієї продукції в структурі становить 

порядку 55%.  
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Лідуючу позицію в аграрному експорті займає соняшникова олія, обсяг 

її реалізації за січень-червень 2018 року склав 2,2 млрд. дол. США. Україна 

вже декілька років поспіль є світовим лідером з виробництва і експорту 

соняшникової олії. Решту ключових позицій займають зернові культури 

(кукурудза, пшениця, ячмінь), а також олійні (соєві боби) і продукти 

переробки олійних (макуха соняшникова). Ці ТОП-10 продуктів становлять 

82% всього експорту агропродовольчих продуктів з України. 

Основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції 

залишається ринок Азії, котрий дещо зменшив частку в структурі 

українського експорту у 2017р. до 45%, з 48% у 2016р. Основними країнами-

партнерами з Азії у 2017 році виступали – Індія, Туреччина і Китай. На 

другому місті – країни ЄС, з часткою в 32%, де головними партнерами є 

Нідерланди, Іспанія і Італія. Трійку лідерів закривають країни Африки, котрі 

в свою чергу займають 14%. Основними партнерами з Африки є Єгипет, 

Туніс і Марокко. 

Серед аграрного імпорту України першу позицію займає насіння 

соняшнику, за січень-червень 2018 року об’єм закупівель склав 213,3 млн. 

дол. США. На другому місці знаходиться риба морожена (159,9 млн. дол. 

США), а на третьому – кукурудза (108,6 млн. дол. США). Замикає Топ-10 

продуктів аграрного імпорту олія пальмова, обсяг імпорту за першу 

половину 2018 року становив 75,4 млн. дол. США. Частка топ-10 продуктів 

агропродовольчого імпорту України становить 47%. 

Імпорт після кризових 2012/13 років також демонстрував спад. Проте 

починаючи з 2016 року спостерігається нарощення імпортних закупок 

Україною, як всієї продукції, так і агропродовольчої. У 2017 році імпорт 

продукції АПК зріс на 10,5% порівняно з 2016р. і досяг 4,3 млрд. дол. США. 

За перші 6 місяців 2018 року загальний імпорт становив 25,7 млрд. дол. 

США, що на 4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

В той час імпорт агропродовольчої продукції за цей період зріс на 20% і 

становив 2,4 млрд. дол. США. 
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Останніми роками Україна нарощує імпорт з Польщі, яка займає першу 

сходинку у структурі агропродовольчого імпорту України. За першу 

половину 2018 року імпорт із зазначеної країни становив 214,1 млн. дол. 

США. На другій позиції знаходиться Німеччина -208,9 млн. дол. США, а 

третє місце займає Туреччина – 194 млн. дол США. Сумарно топ-10 країн-

постачальників агропродовольчої продукції в Україну займають 54% всього 

агропродовольчого імпорту України. 

У 2016 році в Україні спостерігалося двовідсоткове зменшення 

поголів’я великої рогатої худоби. Як наслідок обсяги виробництва молочних 

продуктів впали на 20%, водночас як їхня ціна збільшилася. Цікаво, що 

вартість зросла лише на внутрішньому ринку. Вітчизняні ж молочні 

продукти, що йдуть на експорт, навпаки – втратили в ціні. Так, минулого 

року українські виробники продали за кордон на 10% менше молока та 

похідних продуктів, з причин валютних коливань. 

Перспективним шляхом порятунку галузі є переорієнтація на ринок 

Південно-Східної Азії. 

З моменту вступу України до ЄС,згідно з дослідженнями Всесвітньої 

торгової організації, на кожні 10% зростання світового виробництва 

припадає 16% збільшення обсягу світової торгівлі. Тим самим створюються 

більш сприятливі умови для його розвитку. Коли ж у торгівлі відбуваються 

збої, сповільнюється й розвиток виробництва. 

Динаміка агропродовольчого експорту демонструвала аналогічний 

тренд як і решта експортних товарів, проте темпи скорочення 

агропродовольчого експорту були меншими ніж загальний і, не дивлячись на 

спад післякризових 2012/13 років, зростання поставок спостерігалось вже у 

2016.році. Історично рекордний обсяг агропродовольчого експорту 

спостерігався у 2012 році, він склав порядку 17,9 млрд. дол. США. Рекор 

одного показника майже вдалося досягнути у 2017 році – експорт склав 17,8 

млрд. дол. США.  
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Основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції 

залишається ринок Азії, котрий дещо зменшив частку в структурі 

українського експорту у 2017 до 45%, з 48% у 2016 р. Основними країнами-

партнерами з Азії у 2017 році виступали – Індія, Туреччина і Китай. На 

другому місті – країни ЄС, з часткою в 32%, де головними партнерами є 

Нідерланди, Іспанія і Італія. Трійку лідерів закривають країни Африки, котрі 

в свою чергуз аймають 14%. Основними партнерами з Африки є Єгипет, 

Туніс і Марокко. 

Аналізуючи данні за 2018р. загальний обсяг торгівлі України з 

країнами Африки становив 4,42 млрд. дол. США, з яких експорт українських 

товарів склав 3,87 млрд. дол. США. Україна продовжує зберігати значне 

позитивне сальдо у торгівлі з Африканським континентом – 3,2 млрд. дол. 

США. Активність експортно-імпортних операцій з товарів та послуг між 

Україною та країнами Африканського континенту мала негативну тенденцію 

до спаду у 2012-2017рр. В 2018 році основними споживачами українських 

товарів в Африканських країнах були Єгипет (питома вага якого становить 

58,44% усього українського експорту до країн Африки), Алжир (6,07%), Лівія 

(6,43%), Марокко (6,94%), Туніс (5,76%) [16]. Питома вага експорту 

становила за такими кодами товарів: зернові культури (39,37%), чорні метали 

(31,65%), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,22%) тощо. 

 Слід зазначити, що серед аграрного імпорту України першу позицію 

займає насіння соняшнику, за січень-червень 2018 року обсяг закупівель 

склав 213,3 млн. дол. США. На другому місці знаходиться риба морожена 

(159,9 млн. дол. США), а на третьому – кукурудза (108,6 млн. дол. США). 

Замикає Топ-10 продуктів аграрного імпорту олія пальмова, обсяг імпорту за 

першу половину 2018 року становив 75,4 млн. дол. США. Частка топ-10 

продуктів агропродовольчого імпорту України становить 47%. 

Імпорт після кризових 2012/13 років також демонстрував спад. Проте 

починаючи з 2017 року спостерігається нарощення імпортних закупок 

Україною, як всієї продукції так і агропродовольчої. У 2017 році імпорт 
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продукції АПК зріс на 10,5% порівняно з 2016 і досяг 4,3 млрд. дол. США. За 

перші 6 місяців 2018 року загальний імпорт становив 25,7 млрд. дол. США, 

що на 4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В той 

же час імпорт агропродовольчої продукції за цей період зріс на 20% і 

становив 2,4 млрд. дол. США. 

Останніми роками Україна нарощує імпорт з Польщі, яка займає першу 

сходинку у структурі агропродовольчого імпорту України. За першу 

половину 2018 року імпорт із зазначеної країни становив 214,1 млн. дол. 

США. На другій позиції знаходиться Німеччина – 208,9 млн. дол. США, а 

третє місце займає Туреччина – 194 млн. дол США. Сумарно топ – 10 країн -

постачальників агропродовольчої продукції в Україну займають 54% всього 

агропродовольчого імпорту України. Загалом, динаміка експорту 

агропромислової продукції протягом 2012-2016 років мала тенденцію 

скорочення виручки від експорту товарів з одночасним скороченням 

експорту, але не дивлячись на загальний негативний тренд, у 2017 році 

спостерігалося зростання експорту, в тому числі й на сільськогосподарську 

продукцію. За 2017 рік загальний експорт продукції склав 43,3 млрд. дол. 

США, що на 19% більшеніж за 2016 рік. Станом на 31 грудня 2018 року 

загальний експорт товарів з України становив 47,4млрд. дол. США, що на 

9,0% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року[12](рис. 

21). 

За останні 5 років частка продукції АПК у структурі експортної 

виручкиУкраїнизросла з 27% у 2013 році до 41% у 2017. За результатами 

2018 року частка агропродовольчої продукції склала 36,5%. Проте варто 

зазначити, що основу аграрного експорту все ще становить експорт 

сировини, а саме продукція рослинного походження – пшениця, кукурудза, 

ячмінь та соєвібоби. 
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Рис. 21. Темпи зростання (зниження) експорту товарів (у % до відповідного періоду 

попереднього року, наростаючим підсумком) 

Частка цієї продукції в структурі складає біля 55%.За даними 

Державної статистики України лідируючу позицію в аграрному секторі 

займає реалізація соняшникової олії, обсяг якої за 2018 рік складає 4,1 млрд. 

дол. США (рис.22). 

 

Рис. 22. Структура топ-10 продуктів агропродовольчогоекспорту за 2018 рік, 

млн. дол. США (за даними Держстатистики України) [12] 

 

Вже декілька років поспіль за Україною спостерігається тенденція 

росту експорту соняшникової олії і вона є світовим лідером з її виробництва. 

Решту ключових позицій займають зернові культури (кукурудза, пшениця, 

ячмінь), а також м‘ясо птиці, олійні (соєві боби) і продукти переробки 
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олійних (макуха соняшникова). Ці ТОП-10 продуктів складають 82% всього 

експорту агропродовольчих продуктів з України.Перед країною постає 

багато питань щодо вирішення проблемних аспектів експорту її 

агропромислової продукції.  

З моменту підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом 

для України є всі можливості нарощувати експорт м‘яса птицідо країн ЄС. 

Але виникла проблема, яка полягає в наступному:щоб захистити своїх 

європейських фермерів, Брюссель запровадив мита та обмеження на імпорт, 

в свою чергу надавши Києву можливість продовжити експорт м’яса птиці без 

подальших обмежень.  

Так, в червні 2018 року на засіданні Комітету щодо спільної організації 

аграрних ринків ЄС, повноваження якого визначені регламентом 1308/2013, 

особливу увагу зосередили на питаннях, пов’язаних з Україною, а саме, 

одному феномену – експорту м‘яса птиці з України за кодом 0207 1370 (саме 

за цим кодом і експортується м'ясо з кісткою). Це означає, що в графіку 

зобов'язань ЄС щодо лібералізації торгівлі в Угоді про асоціацію навпроти 

коду 0207 137 стоїть цифра 0, де за розшифровкою даного коду українські 

виробники можуть експортувати необмежену кількість відповідного товару 

без мита.  

При цьому навпроти більшості кодів групи 0207, що стосуються 

Gallusdomesticus, тобто домашньої курки, є певна тарифна квота – 36 тис. 

тонн, з щорічним збільшенням на 1 тис. тонн, до 40 тис. Це означає, що в 

Угоді має місце обмеження щодо м’яса птиці. Розглядаючи загальну картину 

експорту та імпорту українського м’яса птиці (рис. 23) можна стверджувати, 

що за останні 5 років, незважаючи на те, що в 2016 році відбувся спад 

експорту та імпорту м‘яса птиці, це виявилося переломним періодом для 

України. 
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Рис. 23. Динамік аекспорту та імпорту м’яса птиці за 2014 – 2018рр. 

В подальшому Україна стрімкими темпами стала нарощувати експорт 

м’яса птиці, та майже третій рік поспіль утримує сьоме місце в світі за цим 

показником, про що свідчать дані Міністерства сільського господарства 

США та Cвітового банку (рис.24). 

 

Рис. 24. Обсяг експорту м’яса птиці у 2018 році світовими 

виробниками, тис. т. 

Це свідчить про те, що Україна швидкими темпами нарощує експорт 

м’яса птиці до країн ЄС, а також виробництво в даному напрямку. По 
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структурі експорту м’яса птиці до країн ЄС за 2018 рік основними 

імпортерами стали Латвія, Німеччина та Болгарія (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Експорт м’яса птиці до ЄС Україною в 2018 році в грошовому 

еквіваленті (побудовано за даними Держстатистики)[12]. 

 

Динаміка експорту м’яса птиці до країн ЄС свідчить про те, що Україна 

швидкими темпами нарощує виробництво в даному напрямку. До основних 

експортерів за даними аналітичного відділу Ради з питань експорту 

продовольства (UFEB) найбільшим українським постачальником м’яса птиці 

за кордон є Миронівський хлібопродукт – 87,9% експорту курятини, далі 

виступає з досить істотним відривом запорізький «М’ясопереробний 

комплекс ЛТД». Компанія забезпечує 2,6% поставок за кордон, третє і 

четверте місце з показником в 2,5% і 1,8% експорту займають 

птахокомплекси «Губін» (Волинь) і «Дніпровський». Замикає п’ятірку 

лідерів дніпропетровська компанія «Агро – Овен», що забезпечила 1,7% 

поставок м’яса птиці за кордон (рис. 26). 
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Рис.26. Основні 5 постачальників м’яса птиці за кордон в 2018 році. 

Експорт товарів з Дніпропетровської області до країн світу у 2018 році 

становив $ 7,7 мільярда (16,3% від обсягу експортуУкраїни) та перевищив 

імпорт на 31,2% – це перший показник серед областей України. Слід 

зазначити, що у порівнянні з минулим роком експорт товарів збільшився 

майже на 10%. Найбільшу частку (92,8%) в експорті товарів займає 

промислова продукція. Дніпропетровська область експортувала більше 

чверті промислової продукції України на суму $ 7,17 млрд. Продукція АПК і 

харчової промисловості з часткою 6,7% експортувалася на суму $ 0,515 

млрд., будівельна продукція (0,5% на суму $ 38,2 млн. ). 

Лідером серед споживачів українських товарів стала Польща. Експорт 

до цієї країни зріс у 2018р. на 35,4% у порівнянні з 2017 роком та складав $ 

715 млн. До Польщі експортувалися зернові культури, насіння та плоди 

маслянистих рослин, жири та олії рослинного або тваринного походження, а 

такожруди, шлаки, чорні метали та деревина. 

Друге місце серед світових споживачів продукції регіону посіла 

Російська Федерація, експорт до якої хоча і знизився на 8,2% у порівнянні з 

попереднім роком, але все одно посідає лідируючі позиції. Експорт становив 

$ 600 млн. На третьому місці серед світових споживачів продукції області є 
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Китай, експорт до якого також знизився на 11,5% у порівнянні з 2017 роком. 

Експорт склав $595 млн.На четвертому місці – Туреччина, експорт до цієї 

країни теж знизився на 10,3% та склав $532,4 млн. 

Слід зазначити, що у порівнянні з 2017 роком значно збільшились 

обсяги експорту по окремим видам продукції., тобто: насіння та плоди 

олійних культур на 60,6% ($36,9 млн. );какао та продукти з нього майже на 

50% ($11,4 млн. );м’ясо та їстівні субпродукти на 43% ($16,7 млн. ). Тобто 

м’ясо птиці склало 15 % експорту АПК. 

SWOT-аналіз експорту агропромислової продукції виявив 

взаємозв’язки між „внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та „зовнішніми» 

(можливості та загрози) факторами, що мають стратегічне значення для 

України (Таблиця 43). Саме ці взаємозв’язки дозволять сформулювати 

порівняльні переваги, виклики й ризики, які є основою для стратегічного 

вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей підвищення 

експорту м’яса птиці за кордон на перспективу. М‘ясо птиці найбільш 

затребуване в Африці. Споживання м’яса птиці в Тропічній Африці 

(територія, що знаходиться нижче пустелі Сахара) за останні 10 років зросло 

майже на 100%, а до 2030-го року попит за оцінками експертів збільшиться в 

1,5 рази.  

Таблиця 43. SWOT-аналіз експорту агропромислової продукції 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Сприятливі погодно-кліматичні умови для 
розвитку сільського господарства. 
2.90 % земель сільськогосподарського 
призначення області становлять ґрунти 
чорноземного типу. 
3. Найвищий рівень економічного розвитку 
серед усіх напрямів України. 
4. Розвинена інфраструктура залізничного 
транспорту, наявність річкових портів. 
5. Розвинені зовнішньоекономічні зв’язки. 
6. Дешеве виробництво. 
7. Багатопрофільність виробництва.  
8. Наявністьсировини. 

1.Брак кадрів робітничих професій. 
2. Відсутність стабільних соціальних, 
економічних та політичних умов. 
3. Монопрофільність економіки багатьох 
міст країни.  
4. Відсутність переробки та утилізації 
промислових і твердих побутових 
відходів. 
5. Незначна частка малого та середнього 
бізнесу в структурі економіки країни, 
брак інфраструктури підтримки МСБ. 
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9. Сильніпідприємствапрагнуть до поліпшення 
і впровадженняновихтехнологій. 
10. Розвинена фінансова інфраструктура 
(банки, біржі). 
11. Збережений науковий потенціал у різних 
галузях 

 

Можливості Загрози 

1.Зміцнення відносин між Україною та ЄС, 
зокрема збільшення товарообігу між Україною 
та країнами ЄС. 
2. Підписання договору про зону вільної 
торгівлі з ЄС без виключень та обмежень. 
3.Розширеннятранскордонногоспівробітництва.
4.Виробництво екологічно чистої продукції 
сільського господарства. 
 
5. Зростання світового попиту на продукти 
харчування.  
7. Запровадження досягнень міжнародної 
практики, інновацій і технологій. 

1.Політична нестабільність у державі. 
2.Низька конкурентоспроможність 
продукції вітчизняного виробництва. 
3. Обмеження на постачанням'яса без 
кісток на ринки ЄС. 
4.Несприятливий бізнес-клімат в 
Україні. 
5. Зростання світових цін на енергоносії. 
6. Нестабільність природно-кліматичних 
умов, що може призвести до змін у 
сільському господарстві. 
7. Погіршення стану довкілля внаслідок 
продовження політики 
незбалансованого природокористування. 
8. Скорочення державного фінансування 
національних програм із підтримки 
розвитку регіонів 

 

Це пов'язано як із зростанням доходів населення, так і з появою мереж 

фаст-фуду, де м’ясо птиці є одним з основних інгредієнтів. Імпорт становить 

майже половину з споживаного обсягу м’яса птиці – щорічно завозиться 

2мільйони тонн на 3 мільярдидоларів США. Лідериімпорту – Південна 

Африка і Ангола. За даними Організації економічного співробітництва та 

розвитку (OECD), як видно на рис. 27, прогнозований експорт м’ яса птиці за 

оцінками експертів до 2025 року може збільшитися в 1,5 рази [16].  
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Рис. 27. Прогнозна оцінка експорту м‘яса птиці до 2025 року [16]. 

Україна має потужний експортний потенціал. Але експортна політика 

має бути обґрунтована промисловою політикою. Так, Туреччина, на початку 

поводила себе в нарощенні зовнішнього боргу як і Україна – нарощувала 

шаленими темпами. Але Туреччина ці кошти не витрачала на погашення 

макро-економічних боргів. Південна Корея пройшла подібний шлях. 

Світовий банк давав їм вказівки щодо напрямів розвитку, а саме – в легку 

промисловість. Корея брала позики, але вкладала їх в модернізацію 

промисловості, будувала дороги, заводи. В результаті цієї політики ми 

бачимо такі бренди як LG, Samsung. 

На основі досвіду післявоєнного відновлення Японії в Україні слід 

створити Міністерство промисловості та зовнішньої торгівлі, а також на 

засадах державно-приватного партнерства мережу експортно-імпортних 

об’єднань типа «Машімпекс», «Металімпекс», «Енергоімпекс», 

«Зерноімпекс», «Птахоімпекс». 

Україна підписала Угоду про ЗВТ з ЄС. І ЄС дуже вміло нею 

користується, а українським підприємцям доцільно ефективно користуватися 

інструментами СОТ. Зараз низка сильних економік світу змушені вдаватися 

до протекціонізму. Тому що є розуміння, що світова економіка 

трансформується під тиском каскаду технологічних революцій, відповідно, 

Споживання м’ясоптиці, млн. 
.тонн 
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виникає потреба перегрупувати сили. А це можливо виключно обпершись на 

внутрішній ресурс. Так, як в роки Великої депресії, так і сьогодні США діють 

однаково. Коли на світовій арені з’являється потужний гравець – зараз це 

Китай, наприкінці 90-х – Японія, до цього Радянський Союз, Європа – вони 

перебудовують свою політику з позиції орієнтації на внутрішні резерви. 

США є самодостатньою державою. Вона може вести протекціоністську 

політику щодо іноземних постачальників, як у державних закупівлях, де 

коефіцієнт проникнення імпорту вже сьогодні 5—6%, чи торгівля. 

В Україні відбувається гонка за експортом, постійно орієнтуючись на 

нарощення валютної виручки. Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі звітує про нарощення експорту, але не говорить про той факт, що в 

країністрімко нарощується імпорт. На підставі поглибленого аналізу 

структури експорту та імпорту можна зробити висновки, що структура 

позиції експорту країни проглядається у структурі імпорту. Тобто це означає, 

що країна купує товари з нашої сировини, яку ми продали за безцінь. 

Наприклад, продали необроблені лісоматеріали, купили папір. Або продали 

зерно та м’ясо птиці, європейці продали нам ковбасу та молоко. Тобто 

агропромислову продукцію доцільно переробляти, а наступним кроком або 

споживати, або експортувати. На даному етапі експорт агропромислової 

продукції входить до пріоритетів Національної експортної стратегії. У 

Дніпропетровській області експорт м’яса птиці складає 15 % від експорту 

АПК. Основними споживачами продукції АПК є ЄС, Азія та Африка. 

Слід зазначити, що Україна відноситься до розвинених космічних 

держав світу і входить в першу п'ятірку таких, що володіють повним 

технологічним циклом створення ракетно-космічних комплексів: наукові 

дослідження, дослідно-конструкторські роботи, організація виробництва, 

експлуатація й утилізація.  

 В світі склалась уніфікована система керування національною 

космічною діяльністю космічними агентствами. Тому, виходячи із 

необхідності збереження і подальшого розвитку в інтересах незалежної 
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України науково-технічного й виробничого потенціалу ракетно-космічної 

галузі колишнього СРСР, його використання для вирішення соціально-

економічних проблем країни, Указом Президента України 29 лютого 1992 

року № 117 створено Національне космічне агентство України (НКАУ) в 

якості центрального органа виконавчої влади. Діяльність в космічній галузі 

регулюється нормами міжнародного та національного космічного права. 

Слід зазначити, що в Україні фінансування космічної галузі не є 

пріоритетним. Кабмін України затвердил 5 серпня 2018 року концепцію 

Космічної програми 2018-2020рр. Головною метою програми є «підвищення 

ефективності використання існуючого космічного потенціалу для вирішення 

актуальних завдань, а саме соціально-економічного,екологічного, 

інформаційного, наукового розвитку суспільства та забезпечення інтересів 

суспільства та держави в сфері національної безпеки та оборони». 

Довгий час освоєння космічного простору здійснювалось на державні 

кошти. Приватні компанії, такі як SpaceX проявили зацікавленість в цьому 

питанні.Так, Ілон Маск уперше продекларував необхідність вкладення до 

Космосу інвестицій, що призведе до прибутків приватних компаній. З того 

часу й з’явилось поняття економіка космосу. Дане поняття є суто 

економічним та включає в себе співвідношення прибутку від освоєння 

Космосу та витрат щодо створення ракет та космічного обладнання. 

Економічний ефект буде визначатися як співіідношення прибутку від 

освоєння косому на витрати щодо створення космічного обладнання. 

Отже на ті і об’єкти, які є в космічному просторі, наприклад, золото, 

добича яких не приносить прибуток країні або підприємству, недоцільно 

витрачати кошти (великі витрати або незначний прибуток). 

 Про які фінансові масштаби йдеться в проекті «New Space», можна 

зрозуміти зі слів засновника SpaceX – Ілона Маска. За його оцінкою, 

розробка нової суперракети Big Falcon Rocket буде коштувати близько $ 5 

млрд. Фінансові аналітики Morgan Stanley очікують, що річний оборот на 

космічному ринку до 2040 року зросте у порівнянні із 2019 р. із 350 млрд до 
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понад трильйон доларів. Вже експерти вираховують, скільки буде коштувати 

отримання водню з крижаних мас в місячних кратерах, і який прибуток[27]. 

 Протягом десятиліть космонавтика в сприйнятті громадськості залишалася 

насамперед сферою діяльності великих держав. Активні проекти в цій галузі 

реалізовували США і Росія, а також країни ЄС. Тим часом прорив у Космосі 

також зацікавив сотні підприємців. 

В Україні зайнято в цій галузі приблизно 20 тис. чол., при цьому кількість 

зайнятих фахівців зменшується (приблизно на 10 % щорічно). Але в іших 

країнах кількість спеціалістів збільшується (ті країни, які розпочинають 

космічну гонку) або не зменшується. В деяких українських інститутах 

закриваються спеціальності космічного напряму, тобто не має попиту у 

бізнеса у розвитку космічної галузі. 

Головною проблемою розвитку космічної галузі в Україні є той факт,що 

при плануванні витрат на космічну програму уряд України не врахував факт 

недопоповнення держбюджету, а також інституційну основу приєднання до 

зони вільної торгівлі із ЄС.  

До української ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих 

підприємств та велика кількість малих та середніх підприємств-розробників і 

незалежних науково-дослідних лабораторій. Провідним центром серед них є 

конструкторське бюро «Південне» та виробниче об'єднання «Південний 

машинобудівний завод» у м. Дніпро. Там створюють та серійно виробляють 

ракети-носії, космічні апарати, системи управління, орієнтації і траєкторних 

вимірювань. Великими досягненнями українських фахівців стало створення 

космічнихапаратів «Січ-1», «Океан-О», «АУОС» та «Мікрон», ракетоносіїв 

«Зеніт-3SL», «Дніпро», «Циклон-3». 

Україна бере участь у міжнародних проектах створення носіїв Antares та 

VEGA. 

Підприємства галузі зробили значний внесок для розвитку світової космічної 

науки. Зокрема, на Південному машинобудівному заводі в м. Дніпро 
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сконструйовано і виготовлено понад 400 штучних супутників Землі. Великий 

внесок в освоєння космічного простору зробили такі видатні вчені країни, як 

С. Корольов, В.Челомей, М. Янгель, Ю. Кондратюк, В. Уткін. 

Перший космонавт України Леонід Каденюк здійснив свій політ 19 

листопада 1997 року у складі міжнародного екіпажу на американському 

космічному кораблі «Columbia». У 2012—2013рр. велися переговори про 

можливість польоту українського космонавта, як члена експедиції на борт 

МКС . 

Разом з тим, український носій Зеніт-2 в перспективі може 

використовуватися для пілотованих пусків, адже для цього він і 

проектувався. З підвищенням рівня надійності носія та з появою необхідності 

його можна в невеликі терміни пристосувати для цього завдання. У цей час 

ведеться робота над поліпшенням статистики пусків й відпрацюванням 

ракети. 

Непілотована космонавтика є значно більш розвинутою в нашій державі. 

Зараз Україна здійснює широку взаємодію з іноземними партнерами. 

Зокрема, із Європейським космічним агентством, зі Сполученими Штатами 

Америки, з Китаєм. 

Існує незавершений проект з Бразилією Циклон-4, який передбачав 

використання бразильського космодрому «Алкантара». 

Модифіковану космічну ракету Циклон-4М запускатимуть з космодрому в 

Канаді з провінції Нова Шотландія після 2020 року. 

Очікує реактивації програма Морський старт та Наземний старт. 

Україна є учасником найважливіших міжнародних переговорів в 

космічній галузі, включаючи Договір про принципи, які регулюють 

діяльність держав в дослідженні і використанні космосу, включаючи Місяць 

та інші небесні тіла (1967), і Угоду про створення спільного наукового і 

технологічного простору між членами СНД (1995). З часу свого створення 
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ДКАУ підписала 38 міждержавних і міжвідомчих угод з 16 країнами. 

Нарешті, Україна є членом більшості міжнародних організацій у сфері 

космосу, таких як UNCOPUOS (Комітет ООН з мирного використання 

космічного простору), COSPAR (Світовий комітет з питань космічних 

досліджень), IADC (Координаційний міжвідомчий комітет з питань 

забруднення в космосі); вона також є активним членом організацій з 

нерозповсюдження зброї масового ураження. 

Нинішні проекти включають програму Наземний старт, Дніпро, Морський 

старт— з США і Росією і проект Циклон-4 з Бразилією, а його 

модернізований та видозмінений варіант з Канадою. Україна також брала 

участь в багатьох міжнародних науково-дослідницьких програмах, 

включаючи дослідження з питань космічної біології (рис.28). 

 

Рис. 28. Конверсійна ракета Дніпро [13]. 

Україно-бразильська співпраця в космічній сфері почала активно розвиватись 

з 2002 року. Саме тоді був даний старт амбіційному проекту запусків носіїв 

серії Циклон з бразильського космодрому Алкантара. Цей проект дозволить й 

надалі використовувати технологічний заділ, що залишився після завершення 

експлуатації носіїв Циклон-3. Крім того це дозволить зберегти на майбутнє 
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конструкторську школу, що розробляла балістичні ракети, адже носії даної 

серії базуються саме на конверсійній балістичній ракеті SS-9. Носій Циклон-

4 з нового стартового майданчика на екваторі зможе вивести на орбіту 

значно більше корисне навантаження ніж з Байконура. Також в рамках 

проекту наші вітчизняні підприємства вироблять ряд систем для 

спорудження стартової установки. Досвід подібних робіт в нашої держави 

відсутній й це штовхатиме вітчизняну науку та промисловість до подальшого 

розвитку. 

Крім того співпраця в цій високотехнологічній галузі може стати трампліном 

для поглибленої співпраці між державами. Бразилія бере на себе створення 

повноцінної наземної інфраструктури, а Україна займається стартовим 

майданчиком та власне ракетою. 

З різних економічних та політичних причин угода про реалізацію проекту 

Циклон-4 була розірвана з ініціативи Бразильської сторони. 

Активна співпраця між Україною та Японією в космічній сфері розпочалася 1 

жовтня 2010 року під час аерокосмічного салону «Авіасвіт-XXI», коли 

відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо реалізації спільного 

проекту стосовно проектування та експлуатації мікро/наносупутників ДЗЗ з 

метою відпрацювання технологій та проведення дослідження навколишнього 

природного середовища, ґрунтів, сільськогосподарських ресурсів, 

визначення перспективних методів моніторингу та оцінки економічної 

ефективності їх застосування[13]. 

У 1995 році було створено Українсько-китайську підкомісію з питань 

співробітництва у сфері освоєння космічного простору в мирних цілях. До 

цього моменту відбулося вже сім засідань цього органу. Серед багатьох 

документів, підписаних Києвом і Пекіном і Програма українсько-китайського 

співробітництва у галузі дослідження та використання космічного простору в 

мирних цілях на 2011—2015 роки. Генеральний директор Державного 

космічного агентства України Юрій Алексеєв зазначив, що це вже третя 
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п'ятирічна програма, яка містить 52 пункти. Із них близько 35 були 

розраховані на 2011—2012 роки, інші на подальшу перспективу. 

Щодо можливості участі України в масштабній та амбіційній Місячній 

програмі КНР, Юрій Алексеєв зазначив, що у «Програмі записано: 

опрацювати питання та розглянути можливість використання досягнень КБ 

„Південне» у Місячній космічній програмі Китаю». Українські чиновники 

також не раз говорили, що не проти попрацювати c Китаєм, зокрема, в 

аспекті програми освоєння Місяця. 

В період 4 по 6 грудня 2011 року в Пекіні відбулося Перше засідання 

українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва. В ході візиту до КНР С. О. Баулін відвідав Китайську 

Національну Космічну Адміністрацію (КНКА), де зустрівся із заступником 

Голови КНКА паном Ху Яфеном. Під час зустрічі С. О. Баулін та Ху Яфен 

висловили задоволення розвитком українсько-китайських відносин в 

космічній сфері, обговорили стан реалізації Програми українсько-

китайського співробітництва в галузі космосу на 2011—2015 роки та можливі 

шляхи вирішення проблемних питань, які виникають при її реалізації, а 

також досягли домовленості про проведення Другого засідання Українсько-

Китайської підкомісії з питань співробітництва в космічній галузі у квітні 

2012 року. 

Співпраця між українськими й індійськими підприємствами в 

космічній галузі сягає ще часів СРСР. 

За результатами проведених переговорів з підприємствами космічної 

галузі України підписано Протокол про наміри щодо співробітництва між 

ДКАУ та ІКДО в космічній сфері. Протоколом передбачено розвиток 

співробітництва за наступними напрямками: створення ракетних двигунів, 

спільне виробництво деталей та приладів для космічних апаратів, спільні 

дослідження та виробництво ракетного палива різних типів. 
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В КБ «Південне» активно йде робота з створення ракетного двигуна, 

що працює на компонентній парі кисень-гас для індійської ракети – носія. 

Заключений контракт року на здійснення до 2019 року включно вогневих 

випробувань індійських рідинних ракетних двигунів на дослідно-

експериментальній базі Південмашу. 

Активно розвивається співпраця з іншими державами світу. 

Співробітництво з державами, які не володіють космічними технологіями, є 

чудовим способом просувати свою продукцію та послуги на чималому 

ринку.Єгипет виступив замовником на супутник ДЗЗ. КБ «Південне» виграло 

тендер на будівництво такого супутника та його запуск. Після вдалого 

виконання всіх умов контракту Єгипет продовжує діалог з вітчизняними 

підприємствами щодо будівництва наступника. Алжир також підтримує тісні 

контакти з ДКАУ. 

Нігерія неодноразово виявляла бажання співпрацювати з нашою 

державою в сфері мирного освоєння космічного простору. 

Замість Бразилії ведуться спроби реанімувати проект на новій локації в 

Мексиці, що створює нові передумови співробітництва з країнами 

Латинської Америки. 

Україна могла б бути сьогодні одним з дійсних лідерів космонавтики. В 

Україні народилися й тривалий час вели діяльність видатні творці космічної 

техніки. Один тільки конструкторський доробок киянина Гліба Лозино-

Лозинського давав всі підстави для цього. Він взяв активну участь в 

проектуванні реактивних винищувачів МіГ-15 та МіГ-17, а МіГ-21 та МіГ-25 

вже значною мірою саме його дітище. З 1965 року Лозино-Лозинський почав 

працювати на космонавтику, де розробив унікальний напрямок орбітальних 

легких літаків, першим з яких був одномісний керований орбітальний апарат 

«Спіраль». З 1976 року в очолюваному Лозино-Лозинським НВО «Молнія» 

розроблялися орбітальні кораблі «Бор» та «Буран». Наприкінці 80-х років 

Лозино-Лозинський розробив унікальну багаторазову авіаційно-космічну 

систему виведення «МАКС», яка й понині випереджає все наявне у світі. Ця 
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система складалася з летючого аеродрому – українського літака Мрія та 

пілотованого космічного літака «Блискавка». 

В 1994 році ця система МАКС отримала всі можливі нагороди й 

відзнаки на всесвітньому авіасалоні в Брюсселі. З її допомогою Україна 

могла б виводити вантажі в космос для різних країн світу в 50 разів дешевше, 

ніж за існуючих варіантів. До того ж виведення орбітального літака в космос 

забирало б не 2 дні, як у «Шатла» чи «Союза», а всього 3 години. Окрім того, 

Україні при використанні МАКСу не потрібен був стаціонарний космодром. 

Його функцію виконували б літаки «Мрія». 

Велике космічне минуле дає шанс на велике майбутнє. Оскільки більше 

половини системи «МАКС» виробляється в Україні. В Дніпрі виготовлявся 

паливний бак, а також в Києві виготовлений літак «Мрія», а другий зразок 

знаходиться в напівготовому стані й його можна добудувати одразу для 

використання як літаючий космодром. 

В програмі з освоєння космосу до 2020 року Україна планує запустити 

ще один власний супутник для дистанційного вивчення ситуації на поверхні 

землі та в її надрах. З Європейським Союзом перспективи більш позитивні. 

Адже тут Україна за один крок від ратифікації угоди про співпрацю. Втім 

Європа також орієнтується на незалежність в сфері космічних технологій, й в 

перспективі планує замінити українські вироби виробами власного ракетного 

комплексу. 

Перспективним напрямом в Україні є концепція потенційного 

об’єднання аероповітряного та ракетного двигунів. Такий двигун може 

використовувати повітря на початку, а потім – власне пальне (кисень). Це 

мінімізує розмір баків паливного модуля, робить можливими горизонтальний 

зліт та посадку, безпечне повернення на землю. Є також клас двигунів, які 

здатні до ефективних міжпланетних перельотів – наприклад, іонні двигуни. 

Проте внаслідок малої тяги політ триватиме роками. Можливо, вдасться 

розробити великі іонні двигуни. Найбільш перспективні двигуни 

використовують термоядерний синтез, проте з точки зору екологічної 
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безпеки їхнє випробування є проблематичним.Федір Палямар розповів про 

майбутнє космічної техніки та можливості України. Сучасний ракетно-

космічний комплекс включає, крім самої ракети, досить дороге наземне 

обладнання, а також значні зони відчуження для падіння відпрацьованих 

частин ракет. Знайти ділянки для зони відчуження в Україні важко – вільних 

територій для цього немає. Це є проблемою при створенні нових 

космодромів. Тривалий час головним гаслом космічної політики було 

збереження і розвиток потенціалу космічної галузі. При цьому, як саме 

собою зрозуміле, передбачалося збереження, оскільки ресурсів для розвитку 

не було. Найбільш вдалий і загалом успішний проект використання 

технологій холодної війни для сучасних потреб – «Морський старт» – зіграв 

(разом із російськими замовленнями) неоціненну роль у тому, що космічна 

галузь жива, а Україна має одну з небагатьох високотехнологічних 

галузей.Партнери України використовують найкраще з наших напрацювань в 

інтересах своїх користувачів. Тому що українські підприємства внаслідок 

бідності продають технології. Достойна кількість пусків ракет-носіїв 

українського виробництва сприяє переважно розвитку телекомунікацій на 

Американському континенті. І, нарешті, третє.  

Розвиток космічних технологій може відбуватися виключно за рахунок 

власних зусиль, тому що не існуєє таких партнерів, які зацікавлені 

допомагати Україні у створенні ракетно-космічної техніки. Проблема ця 

міжгалузева і потребує не тільки ресурсів, системного підходу, а й 

безпосередньої координації з боку вищого керівництва країни. 

Практично в кожному документі декларується інноваційна природа 

космонавтики як стимулююча роль для інших галузей і економіки в цілому. 

Водночас, зрозуміло, що фізичне існування космічного потенціалу не означає 

автоматично наявності інноваційної інфраструктури. Причому річ не тільки й 

не стільки в малій кількості нових розробок і практично відсутній системі 

трансферу космічних технологій (немає просунутих користувачів). Ідеться 

про зміст процесу оновлення. 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

221 

Спроби, які були досі («програми впровадження технологій»), базувалися на 

стратегії впровадження, тобто на уявленні про відому з радянських часів 

тріаду: наука – техніка – виробництво. Тим часом за словами про 

впровадження й інновації стоять дві принципово різні моделі оновлення. У 

центрі стратегії впровадження саме нововведення – відкриття, технологія: 

якщо воно є, то питання тільки в організації процесу. На відміну від цього, 

інноваційна діяльність передбачає створення «зразків сучасності» й, 

відповідно, передбачає не ідеологію вдосконалення, а ідеологію розвитку. 

Створення цих зразків – суб’єктів інноваційного розвитку – проблема дуже 

складна: якщо щось нове привноситься у сформовану систему, остання або 

відкидає новацію, або перебудовується. Такий суб’єкт не формується сам 

собою, а вироблення механізмів його створення і є центральним завданням 

державної політики. Нагромаджено чималий закордонний досвід з організації 

«центрів складання» (США) чи «полюсів конкурентоспроможності» 

(Франція). В Україні, зазначена проблема не тільки не вирішується, а й не 

усвідомлена. Тому важливо, щоб даний напрям космічної стратегії не 

залишився в тіні декларацій про інноваційний потенціал космічної галузі. 

На початку 21 століття стався якісний перелом у фінансуванні 

космонавтики – інвестиції приватного капіталу перевищили всі 

держбюджетні вкладення (включно з військовим космосом!), а цілі галузі 

(насамперед телекомунікаційна) взагалі не споживають бюджетних грошей. 

Нині у згаданих 250 мільярдах частка урядів – не більше третини[14]. 

Істотне зростання космічних програм пов’язується з потужним припливом 

приватних інвестицій, розвитком космічного туризму, перші зразки 

приватних ракет-носіїв – провісники буму комерціалізації в космосі. 

 Україну не повинні залишати байдужими космічні успіхи країн-

сусідів, які раніше не входили до космічного клубу: Туреччини, Казахстану, 

Ірану, а також колишніх соцкраїн – Болгарії, Румунії, Польщі, Чехії. Останні, 

не маючи космічної промисловості, стали активними учасниками 

європейських проектів. Три європейські країни – Великобританія, Польща та 
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Білорусь – перебувають у стадії формування національних космічних 

агентств.Відзначимо важливу закономірність: країни, що демонструють 

найкращу динаміку економічного розвитку, мають, звичайно, й найвищі 

темпи зростання космічного сектору [13]. 

Космічна діяльність трансформувала зміст геополітики, змінивши 

пріоритетність чинників, що визначають безпеку і впливовість держави. 

Використання космічних систем привело до того, що географічне 

розташування країни перестало бути домінантою міжнародних відносин, а 

власне геополітика охоплює й політику в космосі. Остання істотно 

визначається космічною потужністю – здатністю використання цивільних, 

розвідувальних, комерційних космічних систем і інфраструктури для 

підтримки стратегії національної безпеки, досягнення національних цілей. 

Ключова роль сучасних космічних систем визначається їхніми унікальними 

можливостями: високою інформативністю, розрізнювальною здатністю, 

всепогодністю, а також можливістю доведення команд до кожного учасника 

подій. 

Абсолютно недостатнє фінансування космічної програми України, 

зношеність основних фондів підприємств, неможливість впровадження нових 

технологій, критичне старіння кадрів призводить до занепаду космічної 

індустрії. Слід додати ще слабке міжнародне співробітництво, відсутність 

недержавних замовників, неосвіченість потенційних користувачів космічної 

інформації. Отже, виникає нагальна необхідність збільшити бюджетне 

фінансування програм, закріпитися на міжнародних ринках запусків, 

залучити позабюджетні ресурси, здешевити проекти, залучаючи закордонних 

партнерів, модернізувати структуру галузі. 

 Слід зазначити, що в сучасних умовах не може бути власне космічних 

пріоритетів, обумовлених внутрішніми закономірностями розвитку 

космонавтики. «Вбудованість» космічних проектів у загальнодержавні 

програми розвитку – наслідок зміни у XXI столітті парадигми космічної 
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діяльності, а саме: переходу від стратегічної гонки до пріоритету стійкого 

розвитку та орієнтації на споживача. 

Ефективність космічних програм оцінюється не кількістю пусків чи 

параметрами космічної техніки. Суспільна і державна підтримка конкретної 

програми залежить від відповідей на запитання: наскільки зросте безпека 

країни і регіону, який виграш від прогнозу катастроф чи оцінки лиха, як 

поліпшилися конкретні управлінські рішення? Навіть коли йдеться про 

фундаментальні наукові завдання, необхідна оцінка безпосереднього впливу 

проекту на науково-технічний потенціал країни та вирішення глобальних 

проблем. 

У чинній загальнодержавній космічній программі сформульовано 

низку багатообіцяючих проектів наукових досліджень, яка, фактично, є 

нашим внеском у міжнародні зусилля. Дослідження близького космосу 

(космічна погода), програма експериментів на МКС, участь у міжнародних 

місіях із використанням унікальних антенних засобів у Євпаторії.… Один із 

центральних проектів цієї програми – ІОНОСАТ – викликав зацікавлення 

закордонних колег, наміри брати участь у ньому. 

Цей перелік можна вважати мінімальним набором проектів, який 

робить космічну діяльність осмисленою і забезпечує майбутнє українській 

науці та високим технологіям. Підкреслимо, що практичне співробітництво з 

міжнародною космічною спільнотою, плани вступу в ЄКА та інші 

поступальні кроки можливі тільки в контексті виконання наукових 

проектів.При аналізі становлення внутрішньодержавних правових 

регуляторів космічної діяльності на теренах України треба неодмінно 

згадати, що першими законодавчими актами у цій галузі фактично були 

чотири Постанови Президії Верховної Ради УРСР 1967- 1979рр. Як член 

ООН Українська РСР свого часу приєдналась до чотирьох з п’яти договорів з 

космосу, прийнятих під егідою ООН:  

-Договір про космос 1967 року Україна ратифікувала 31 жовтня 1976 року 

[1];Угоду про рятування – 16 січня 1969 року [2]; Конвенцію 
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провідповідальність – 16 жовтня 1973 року[3];Конвенцію про реєстрацію – 

14 вересня 1977 року[4]. 

Однак, системного характеру розвиток космічного права в Україні 

дійсно набув реальних обрисів тільки після проголошення незалежності та 

заснування Національного космічного агентства України на початку 90-х 

років минулого століття. Виконання першої Державної космічної програми 

1994–1997 років забезпечило вирішення комплексу організаційних, науково-

технічних і правових питань становлення вітчизняної космічної галузі, серед 

яких найголовнішими були: реорганізація вітчизняної кооперації 

підприємств і організацій галузі, що максимально забезпечило замкнений 

цикл виготовлення ракетно-космічних виробів в Україні; структуризація та 

концентрація ресурсів, замовлень і засобів на обмеженій чисельності 

підприємств і організацій галузі; формування національного інституту 

головних підприємств розробників ракетно-космічної техніки; закладення 

підвалин національного космічного законодавства, започаткування його 

гармонізації з міжнародним космічним правом. За роки Першої програми 

було прийнято Закон України «Про космічну діяльність» (15.11.96р.), а також 

множину нормативно-правових актів, що стосувались державного 

регулювання космічної діяльності в Україні: Укази Президента України: 

«Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання космічної 

діяльності в Україні» (7.10.95р.), «Про Національний центр управління і 

випробування космічних засобів» (12.08.96р.), «Про заходи щодо дальшого 

розвитку космічних технологій» (4.03.97р.), «Про Положення про 

Національне космічне агентство України» (22.07.97р.), Постанови Кабінету 

Міністрів України: «Про додаткові заходи щодо державного регулювання 

космічної діяльності» (01.04.96р.), «Про створення Єдиної супутникової 

системи передачі даних» (02.12.96р.), «Про заходи щодо підвищення 

ефективності космічної діяльності» (23.12.96р). та низку інших.  

Основною метою Другої космічної програми України були 

розроблення та реалізація єдиного державного підходу до космічної 
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діяльності як до однієї з найважливіших сфер державної політики, 

підпорядкування цілей і завдань космічної діяльності довгостроковим 

інтересам держави в економічній, політичній, соціальній та оборонній 

сферах. На реалізацію цієї мети, а також на подальше вдосконалення 

правових механізмів державного регулювання космічної діяльності й були 

спрямовані нормативні акти, прийняті в процесі виконання першого етапу 

З(Н)КПУ (1998-1999рр.). Указ Президента України від 28.10.98р. «Про 

державну підтримку космічної діяльності» визначив мету та обсяги 

державної підтримки космічної діяльності в Україні: збереження і подальший 

розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу 

космічної галузі на рівні, який забезпечує національну безпеку і не допускає 

критичного відставання від найбільш розвинутих країн світу; підвищення 

експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності 

розробок (виробів) національних суб’єктів космічної діяльності; створення 

економічних умов та правових гарантій для залучення інвестицій (у тому 

числі іноземних) у розвиток космічної галузі. Зазначені цілі переслідує й 

прийнятий відповідно до положень Конституції Закон України «Про 

державну підтримку космічної діяльності» від 16 березня 2000 року. Цей 

Закон встановив засади державної підтримки космічної діяльності в Україні 

та спрямований на вдосконалення правових регуляторів космічної діяльності 

з метою збереження, розвитку та ефективного використання створеного 

високого науковотехнічного, виробничого та експортного потенціалу 

національної космічної галузі для забезпечення національних інтересів 

держави. Цим самим Законом України запроваджено й сприятливий 

фінансово-економічний режим для вітчизняного інвестора. Зазначеними та 

розробленими (і запровадженими) згодом заходами започатковано 

комплексну програму проведення реструктуризації та комерціалізації 

космічної галузі, що дозволить не тільки запровадити в ній нові технології та 

створити умови для конкуренції і приватної ініціативи, але й сприяти 

налагодженню співробітництва з іншими країнами на засадах партнерства та 
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взаємної вигоди, залученню фінансових ресурсів, активізації співробітництва 

з міжнародними фінансовими структурами. 

Одним з основних завдань НКАУ є розвиток співробітництва України з 

іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі.НКАУ 

виступає Стороною міжнародних договорів у сфері дослідження та 

використання космічного простору в мирних цілях і забезпечує їх практичну 

реалізацію.  

 Реалізація космічної діяльності в інтересах Держави здійснюється на 

основі Загальнодержавної (Національної) космічної програми України. В 

розробці цієї програми приймають участь представники Академії Наук, 

міністерств та відомств, які зацікавлені в результатах космічної діяльності і 

приймають участь у створенні космічної техніки.  

Таким чином, в Україні створено систему державного управління 

космічною діяльністю за функціональним принципом, яка ґрунтується на 

Конституції України, Законі України „Про космічну діяльність» та інших 

Законах України, організація і реалізація якої покладена на Національне 

космічне агентство України.  

Створена система, існуючий статус і роль НКАУ відповідає 

національним потребам України в сфері космічної діяльності та вимогам 

міжнародного та європейського законодавства щодо використання 

космічного простору. 

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення космічної 

діяльності в Україні, співставлення його рівня з рівнем національного 

космічного права провідних держав світу дозволяє констатувати, що в 

Україні в результаті виконання трьох перших національних космічних 

програм утворено в загальних рисах основу національного космічного 

законодавства. Це дозволяє, з однієї сторони, планувати вже протягом 

четвертої національної космічної програми завершення побудови 

національного космічного законодавства, а, з другої, накреслити та 

реалізовувати його системну гармонізацію з міжнародним космічним правом.  
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Воснову розвитку космічного законодавства України із самого початку 

запроваджено системний підхід. Це випливає як з вітчизняного досвіду, так і 

з досвіду передових космічних держав світу. Стрижневим актом цієї системи 

(галузі права) став Закон України «Про космічну діяльність». Він створив 

правові передумови для побудови взаємно узгодженої діяльності всіх 

складових системи національного космічного законодавства.  

Довгострокова програма дій у космічній сфері – свідчення зрілості та 

компетентності. Вироблення такої програми (точніше – стратегії) виходить 

далеко за межі підготовки якогось формального документа. Насамперед 

ідеться про роль космічної стратегії в системі концептуальних документів, 

які визначають політичні рішення. Тому й технологія створення космічної 

стратегії потребує апробованих в інших країнах підходів до такої роботи. 

По-перше, принципово важливим є вироблення кількох варіантів 

стратегії, які базувалися б на різних пріоритетах. Варіативність підходів не 

тільки потрібна для визначення оптимальних рішень, а й обумовлена 

можливістю «зміни віх» під час практичної роботи. 

По-друге, стратегія має базуватися на аналітичних документах, 

розроблених різними групами фахівців – учених, економістів, представників 

промисловості. 

По-третє, космічна стратегія життєздатна, коли її співавторами є 

представники користувачів (аграрії, метеорологи, військові). 

По-четверте, положення національної космічної політики мають бути 

зрозумілі закордонним партнерам, цей пункт виконує навіть НАСА. 

 Обговорення стратегії в різноманітних аудиторіях (фахівців і просто 

зацікавлених) основних напрямів космічної політикинеобхідне.  

Scientific-drivenapproach – ключова позиція практично всіх 

національних космічних стратегій. Головний пріоритет міжнародного 

співробітництва в космосі – реалізація нової Глобальної стратегії досліджень, 

перші кроки до якої вже зроблено. Зовнішній бік дискусій (коли припинять 

польоти Шаттли, які наслідки перегляду програми НАСА 
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CONSTELLATION) не повинен заступати магістральної теми: дослідження 

космосу є абсолютним пріоритетом сучасної космічної діяльності. При цьому 

кожна країна обирає свій шлях, масштаб участі. Неприйнятна тільки позиція 

неучасті, відкладення космічних досліджень до кращих часів. З огляду на 

наші реалії, ключовим моментом космічної стратегії має бути ефективне 

міжнародне співробітництво. На розвиток мирного освоєння космосу 

впливає: ООН, Асоціація міжнародного права, НАССА, Всесвітня 

метереологічна організація, Всесвітня організація охорони здоров’я, 

Всесвітня організація інтелектуальної власності, Міжнародна організація 

цивільної авіації, ЮНЕСКО, Міжнародний союзелектрозв’язку, ФАО. Слід 

зазначити, що співпраця на рівні космічних агентств між Україною та США 

ведеться здавна. Саме на американському космічному кораблі багаторазового 

використання в космос в 1997 році полетів перший космонавт незалежної 

України.США були одні з ініціаторів і головним джерелом фінансування в 

рамках створення проекту Морський старт.Зараз українські підприємства 

співпрацюють з американською компанією Orbital Sciences Corporation в 

рамках створення носія Antares в межах програми 

CommercialOrbitalTransportationServices.  

Українські підприємства Південний машинобудівний завод та КБ 

Південне, використовуючи свої напрацювання по програмі«Зеніт»та «Маяк» 

змогли в стислі терміни спроектувати й розпочати виробництво першого 

ступеня носія. Тепер йдуть розмови про перенесення стадії інтеграції 

двигунів з США до України. Крім того, є імовірність оснащення ракети 

новим другим ступенем української розробки. 

Україна бере участь в американському проекті «Antares» і будує першу 

ступінь ракети. Запуски цієї ракети розпочалися в 2012 році в США на 

космодромі Воллопс. Й робота вітчизняних підприємств виявилася дуже 

якісною. НАСА зацікавлена в поглибленні співпраці, оскільки це дозволяє 

ефективніше використовувати кошти. Зважаючи на те, що Конгрес США 

вирішив вкласти більшу частину коштів в розробку власного ракетоносія 
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«SLS», доцільно створювати сприятливі податкові та митні режими розвитку 

космічної галузі з метою мирного освоєння космосу. Тому що космічний 

простір містить ряд цінних ресурсів. Таких як Геллій-3, золото, платину 

тощо.Україна віддає перевагу співробітництву з Європейською комісією та 

Європейською космічною агенцією в рамках першої європейської космічної 

програми, а також участі в програмах GMES та FLPP (перспективні носії 

виведення). Українські підприємства задіяні в програмі VEGA у співпраці з 

Фіат Авіа (Італія). 

З іншого боку, європейські партнери хотіли б зрозуміти, а що, власне, 

робить Україна в довгостроковій перспективі, оскільки у принципі хотіли б 

працювати із українською стороною.Україна і Євросоюз здійснювали 

цікавий проект – TWINNING (близнюк), покликаний прискорити 

наближення до євростандартів на різних рівнях управління. Космічній 

діяльності, як очевидному пріоритету, присвячено спеціальну програму, 

причому найбільш плідними були живі зустрічі та обговорення з експертами 

(переважно з Німеччини і Франції). 

 Розвиток космічного простору в Дніпропетровській області потребує 

приватних інвестицій. Але при раціональному капіталовкладенні з 

держбюджету можуть бути досягнуті значні результати за короткий 

проміжок часу. Україні, як Китаю та Японії, доцільно збільшувати витрати на 

розвиток космічної галузі. Основні пріоритети- це супутники, та геологічні 

розробки Луни, обуток Гелія-3. Можливо це буде здійснюватися в 

локальному масштабі для обслуговування супутників. Необхідно стоврити 

прозору систему трансфера технологій. 

Насьогодні в Україні формується новий документ щодо розвитку 

космічної галузі, а саме: SpaceVisionforUkraine 2020-2029.  

Доцільно створювати сприятливі податкові та митні режими розвитку 

космічної галузі з метою мирного освоєння космосу. Тому що космічний 

простір містить ряд цінних ресурсів. Таких як Геллій-3, золото, платину 

тощо. 
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Довгострокова програма дій у космічній сфері – свідчення зрілості та 

компетентності. Вироблення такої програми (точніше – стратегії) виходить 

далеко за межі підготовки якогось формального документа. Насамперед 

ідеться про роль космічної стратегії в системі концептуальних документів, 

які визначають політичні рішення.  

Розвиток космічного простору в Україні потребує приватних 

інвестицій. Але при раціональном капіталовкладенні з дербюджету можуть 

бути досягнуті значні результати за короткий проміжок часу. Україні, як 

Китаю та Японії, доцільно збільшувати витрати на розвиток космічної галузі. 

Основні пріоритети- це супутники, та геологічні розробки Луни, добуток 

Гелія-3. Можливо це буде здійснюватися в локальному масштабі для 

обслуговування супутників. 

Отже, Ілон Маск уперше продекларував необхідність вкладення до 

Космосу інвестицій, що призведе до прибутків приватних компаній. З того 

часу й з’явилось поняття економіка космосу. Дане поняття є суто 

економічним та включає в себе прибуток від освоєння Космосу у 

співвідношенні до витрат щодо створення ракет та космічного обладнання. 

Економічний ефект буде підраховуватися як співвідношення прибутку від 

освоєння косому на витрати щодо створення космічного обладнання. 

Необхідно створювати сприятливі податкові та митні режими розвитку 

космічної галузі з метою мирного освоєння космосу. Тому що космічний 

простір містить ряд цінних ресурсів. Таких як Геллій-3, золото, платину 

тощо. Довгострокова програма дій у космічній сфері – свідчення зрілості та 

компетентності. Вироблення такої програми (точніше – стратегії) виходить 

далеко за межі підготовки якогось формального документа. Насамперед 

ідеться про роль космічної стратегії в системі концептуальних документів, 

які визначають політичні рішення. Тому й технологія створення космічної 

стратегії потребує апробованих в інших країнах підходів до такої роботи. 

  Для створення Space Vision for Ukraine 2019-2028 необхідно варіативні 

підход. Стратегія має базуватися на аналітичних документах, розроблених 
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різними групами фахівців – учених, економістів, представників 

промисловості. Космічна стратегія життєздатна, коли її співавторами є 

представники користувачів (аграрії, метеорологи, військові). Положення 

національної космічної політики мають бути зрозумілі закордонним 

партнерам, цей пункт виконує навіть НАСА. 

Доцільно також дослідити проблеми та перспективи розвитку 

експортних можливостей залізорудної продукції гірничодобувного 

комплексу як потенційних експортерів продукції з більшої ступені 

перереробки. 

Для цього доцільно здійснити пошук країн з економічними 

показниками, що наближаються до показників нашої країни. Розраховано 

показник маркетингової привабливості даних країн за допомогою моделі 

Раша, проведено економічний аналіз обраних країн, досліджено розвиток їх 

гірничодобувної промисловості, як розвинений експорт в наведених країнах, 

визначено, наскільки Україна приваблива в порівнянні з наведеними 

країнами. В результаті здійсненого аналізу запропоновано шляхи та 

рекомендації щодо створення умов для подальшого розвитку 

гірничодобувного комплексу України та його експортного потенціалу. 

  Гірничодобувна промисловість є однією з провідних галузей світової 

економіки, що займає п’яте місце в світі за рівнем капіталізації найбільших 

компаній вслід за банківським сектором, нафтогазовою, фармацевтичною і 

комп'ютерною промисловістю, а також відіграє важливу роль і в економіці 

України. В теперішній час гірничодобувна промисловість займає невелику 

частку в промисловості України – близько 5% ВВП країни. Гірничодобувна 

промисловість в Україні стикається з низкою проблем, що пов'язані з 

охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я та безпекою, 

збільшенням урядового контролю й відсутністю національної комплексної 

стратегії розвитку гірничодобувної промисловості та фінансових ресурсів 

для розвитку і реконструкції виробництва; високою капіталомісткістю 

гірничих проектів; технічною і технологічною відсталістю виробництва; 
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недосконалістю податкової системи та нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини в сфері надрокористування; слабким розвитком 

приватного підприємництва, що підтверджується зменшенням кількості 

підприємств та організацій гірничодобувної промисловості (на початок 

2011р. – 633, 2018р. – 390 підприємств); недостатнім рівнем якості 

менеджменту в галузі, в основному, внаслідок того факту, що підприємства, 

які представляють галузь, є природними монополістами. Проаналізувавши 

статистичні дані добувної промисловості України, можна зробити висновок, 

що частка продукції добувної промисловості в економіці країни у 2018р. 

зменшилась в порівнянні з 2011р. (табл.44) . 

 

Таблиця 44. Обсяг видобутку і розроблення кар'єрів України  

за період 2011-2018рр. 

Назва Роки  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Добувна 
промисло-вість і 
розроблення 
кар'єрів,% 

105,1 106,8 101,9 100,6 86,3 85,8 99,8 94,3 

Добування 
кам'яного та 
бурого вугілля, 
млн. т. 

55 166,3 175,2 172,5 124,1 82,3 108,742 81,392 

Добування сирої 
нафти та 
природного газу 

23,5 24 23,9 24,4 22,9 22,4 19,647 20,323 

Добування сирої 
нафти, млн. т. 

2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,6 1, 374 

Добування 
природного 
газу, млрд.. м3 

20,9 21,6 21,6 22,2 20,8 20,5 19,645 18,9495 

Руди залізні 
неагломеровані, 
млн. т. 

 173 176 185 184 175 167 151 

Концентрати 
залізорудні 
неагломеровані, 

64,3 66,5 67,1 70,4 68,3 66,9 62,57 55,32 
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млн. т. 

Концентрати 
залізорудні 
агломеровані, 
млн. т. 

61,6 64,4 64,6 67,6 60,2 55,2 56,74 46,29 

Руди та 
концентрати 
марганцеві 

 1,4 1,2 1,5 1,5 0 0 0 

Видобуток 
пісків, гранул, 
щебню (каменю 
дробленого), 
крихти та 
порошку; 
гальки, гравію, 
каоліну та глин, 
млн.т 

5829,1 4075,12 3687,92 4280,72 5537,22 5481,01 5206,87 4676,14

Видобуток 
каменю 
декоративного 
та будівельного, 
гіпсу, вапняку, 
крейди, тис. т. 

23215 5994,8 4764 7745,9 6873,9 6339,7 8564,5 7300,6 

Видобуток 
інших видів 
продукції 
добувної 
промисловості 
(сировинна 
мінеральна, 
торф, сіль тощо) 

5359 9925,7 9551 8928,5 5850,3 5296,4 2791,56 2648,7 

Джерело: Побудовано за даними Державної служби статистики України [8] 

В цілому, за даними Світового банку економіка України в 2018 році 

зросла на 2,5%, у 2016р. – 2,3 %. Слід зазначити, що даний приріст є 

незначним у порівняні із 16 % падінням у 2014р. та 2015р. [ 10]. Оцінка стану 

добувної промисловості та експорту залізної руди України здійснювалась за 

матеріалами Державної служби статистики України. Аналіз привабливості 

країн здійснювався за матеріалами офіційної статистики Міжнародного 

валютного фонду, Групи Світового банку тощо(табл. 40.) 

За даними Державної служби статистики у 2017р. структура експорту з 

України мала вигляд: 43%(продукція агропромислового комплексу), 21-22% 

(продукція гірничої, металургійної промисловості, напівфабрикати). Це 



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ 

234 

свідчить, що експорт України має сировинний характер. За оцінками фахівців 

Українського союзу промисловців і підприємців, найближчим аналогом 

серед країн світу у формуванні подібної експортної політики є політика 

колишніх колоній Великої Британії та Португалії. Український експорт 

високотехнологічних продуктів та енергетичної галузі складає тільки 8% 

(авіабудування, машинобудування, енергетична галузь) [9]. 

Україна входить до числа провідних мінерально-сировинних держав 

світу, а саме, за розвіданими запасами залізних руд панує Україна (16% 

світових запасів), Бразилія (16%), Австралія (13%), Росія (14%), решта – 

Китай, Індія, США. Однак за вмістом заліза в рудах картина дещо 

змінюється – найбагатшими рудами забезпечені Ліберія, Індія, Австралія, 

Бразилія, Венесуела – руди в цих країнах містять понад 60% корисного 

компонента (табл. 45) [11]. 

 

 Таблиця 45.Частка і місце країн за запасами залізної руди у світі (2014р.) 

Країни 
За загальними запасами, 

% 
За вмістом корисного 

компонента, % 
Україна 16(1-2) 11(4) 
Бразилія 16(1-2) 18(1-2) 
Росія 14(3) 18(1-2) 

Австралія 13(4-5) 14(3) 
Китай 13(4-5) 9(5) 
Решта 28 30 
Світ 100 100 

 

 Для порівняльної оцінки перспектив розвитку експортних можливостей 

гірничодобувної галузі, спочатку прорахуємо індекс порівняльної переваги 

(RevealedComparativeAdvantage, RCA), який ґрунтується на порівнянні 

торговельних показників певної галузі із середньосвітовими значеннями [5, с. 

76-84], і який дасть нам змогу оцінити рівень конкурентоспроможності 

України на ринку продукції добувної промисловості. По-друге, порівняємо 

країни з економікою, що за показниками конкурентоздатності є подібними до 
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економіки України і мають орієнтацію на видобуток та експорт залізних руд. 

Показник привабливості країни можна розрахувати за допомогою 

адаптованої моделі Раша [ 6]. 

 Індекс порівняльної переваги розраховується за формулою: 

RCA= Xwx
x

wi

i
X

/

/

 

 де хі – експорт товару і з певної країни; 

  Х – загальний обсяг експорту взятої країни; 

 xwi – світовий експорт товару і; 

  Хw – загальний світовий експорт. 

 хі= $10124,2 млн. (експорт залізної руди з України); Х = $43266,6 млн. 

(загальний експорт України) (за даними Держслужби статистики); 

xwi=$497209,279001 млн. (світовий експорт залізної руди); 

Хw=$15571363,855099 млн. (за даними статистики міжнародної торгівлі) [12]. 

Розрахунки проводили на основі даних за 2017 рік. 

 Отже, RCA = (10124,2/43266,6)/( 497209,279001/15571363,855099)= 
7,32 
 Якщо індекс порівняльної переваги більше за 1, то вважається що 

країна володіє конкурентною перевагою у виробництві товару. Чим більше 

Індекс, тим вища конкурентна перевага і навпаки(таблиця 46). 

 

Таблиця 46. Фактори впливу на привабливість країн 

Фактори впливу на 
маркетингову 
привабливість 

Рік Україна Росія 
Казахст
ан 

Нігерія Бразилія 

Критерій економічного 
зростання, % 

2010 4,2 4,5 7,3 7,84 7,53 
2011 5,47 5,28 7,4 4,89 3,97 
2012 1,7 3,66 4,8 4,28 1,92 
2013 -0,03 1,79 6,0 5,39 3,0 
2014 -6,55 0,74 4,2 6,31 0,5 
2015 -9,77 -2,83 1,2 2,65 -3,77 
2016 2,31 -0,22 1,1 -1,62 -3,59 
2017 2,5 1,7 3,7 1,0 1,0 

ВВП на душу населення 
2010 7824 2311,0 2010 5150 1454 
2011 8282 2431,0 2128 5259 1497 
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за паритетом купівельної 
спроможності, дол. 

США 

2012 8322 2516,0 2199 5339 1512 
2013 8339 2556,0 2297 5479 1543 
2014 8243 2529,0 2359 5672 1537 
2015 7465 2452,0 2352 5670 1467 
2016 7668 2442,0 2345 5434 1402 

Індекс інфляції, % 

2010 9,4 6,9 7,8 13,7 5,0 
2011 8,0 8,4 7,4 10,8 6,6 
2012 0,6 5,1 6,0 12,2 5,4 
2013 -0,3 6,7 4,8 8,5 6,2 
2014 12,2 7,8 7,43 8,1 6,3 
2015 48,7 15,5 13,6 9,0 9,0 
2016 13,9 7,0 8,5 15,7 8,7 
2017 14,4 3,97 7,0 16,0 3,58 

Чисельність населення, 
млн. чол. 

2010 45,87 142,85 16,32 158,58 196,8 
2011 45,71 142,96 16,56 162,88 198,69 
2012 45,59 143,2 16,79 167,3 200,56 
2013 45,49 143,51 17,04 171,83 202,41 
2014 45,27 143,82 17,29 176,46 204,21 
2015 42,84 144,1 17,54 181,18 205,96 
2016 42,54 144,34 17,8 185,99 207,65 

Індекс вільної торгівлі 
(0-100) 

2010 83 68 86 67 69 
2011 85 68 81 65 70 
2012 84 68 80 64 70 
2013 84 77 78 64 70 
2014 86 75 78 64 69 
2015 86 75 79 64 70 
2016 86 72 77 65 69 
2017 86 75 79 62 69 

Дохід від природних 
ресурсів, % ВВП 

2010 8,43 13,9 21,03 13,79 4,45 
2011 9,37 16,15 23,06 18,67 5,03 
2012 6,66 15,56 20,1 16,47 4,,62 
2013 5,94 13,73 16,57 12,78 4,49 
2014 5,81 13,47 15,52 10,04 4,04 
2015 3,9 10,31 9,19 4,71 2,91 
2016 4,0 10,3 9,1 4,7 2,91 

Джерело:Таблицю побудовано за даними Світового банку [10]. 

 

В нашому випадку RCA більший за 1, тому можна вважати, що Україна є 

конкурентною державою в експорті залізної руди. Надалі зробимо 

порівняльну оцінку привабливості країн в галузі добувної промисловості. За 

даними Світового банку показники, наближені до нашої країни, мають такі 

країни, які займаються видобуванням залізної руди: Росія, Казахстан, Нігерія, 

Бразилі.,  Побудуємо допоміжну табл. 46 для розрахунків за допомогою 

адаптованої моделі Раша показника привабливості країни та оберемо, для 

порівняння з нашою державою, країну, що має наближений показник 
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привабливості. Оскільки дані Світового банку за 2017 рік частково відсутні, 

то розрахунок проводився за період з 2010 по 2016 рік.Надалі, проведемо 

оцінку конкурентоздатності залізорудної продукції України та Бразилії. 

Отримавши результати по показнику привабливості, найбільш 

конкурентоздатна країна – Бразилія (табл. 47), яка входить, як і Україна, до 

лідерів країн світу з видобутку залізної руди . 

 

Таблиця 47. Показник привабливості конкурентоздатності країн 

 Україна Росія Казахстан Нігерія Бразилія 

Оцінка 4230,89 3352,9 5348,72 4760,01 146,91 

 Джерело: розраховано авторами на основі табл. 3 
 
Порівняємо, які наслідки має розвиток експорту гірничодобувної 

промисловості в Бразилії і Україні. За останніми даними Бразилія 

перетворилася з аграрної в індустріально-аграрну країну, її галузева 

структура економіки: сільське господарство – 5,5% ВВП, промисловість – 

21,2%; сфера послуг та ін. – 73,3% ВВП. В Україні галузева структура 

економіки така – сільське господарство – 13,7% ВВП, промисловість – 27,1%; 

сфера послуг та ін. – 59,23% ВВП [10]. Це свідчить загалом про 

постіндустріальну орієнтацію розвитку обох країн з переважанням сфери 

послуг. 

Маючи потужну сировинну базу найрізноманітніших корисних 

копалин Бразилія практично не поступається Україні. Видобуток залізної 

руди в Бразилії ведеться кар'єрами та свердловинним гідровидобутком 

(безшахтними способами видобутку руди). Руди Південно-Східної системи в 

основному, що містять 35-60% заліза, потребують збагачення до вмісту заліза 

в концентраті 64%. В меншій кількості розробляються високосортні 

гематитові руди з середнім вмістом заліза 66%. На рудниках здійснюють 

дроблення, класифікацію та магнітну сепарацію руд і отримують 

залізорудний концентрат, агломераційну та кускову руду (свердловинний 
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гідровидобуток). Додатково виробляються гематитові продукти, які 

використовуються безпосередньо в чавуноливарному виробництві.  

У зв'язку з високим вмістом заліза в рудах родовищ Північної системи 

(в середньому 66,8%) переробка обмежується грохоченням, промиванням в 

гідроциклонах, дробленням і фільтрацією, що значно знижує витрати на 

отримання товарної руди. В результаті збагачення отримують залізорудний 

концентрат, агломераційну руду, спеціальну дрібну руду, яка 

використовується в процесі прямого відновлення заліза, і кускову руду. 

Товарна руда транспортується на експорт, при цьому Азіатський регіон є 

основним споживачем бразильських залізних руд. Використання сучасних 

технологій виробництва сталі (електричних дугових печей) забезпечує 

економічну ефективність та конкурентоспроможність. Тому Бразилія має всі 

підстави для подальшого підвищення рівня експорту сталі.  

Регулювання використання мінеральних ресурсів у Бразилії визначено 

Федеральною конституцією (від 5 жовтня 1988 р.) і поправками до 

Конституції (№ 6 і 9 від 15 серпня 1995р.). Згідно з Конституцією, мінеральні 

ресурси є власністю Федерального уряду і можуть підлягатирозвідці та 

розробці тільки з дозволу уряду громадянами Бразилії або компанією, яка 

зареєстрована відповідно до Бразильського законодавства і має у Бразилії 

центральний офіс та адміністрацію. Власник землі, а також штати, 

федеративні райони і муніципалітети повинні одержати компенсацію за 

видобуваннямінералів, які знаходяться на їх території. Організація, що 

займається видобуванням корисних копалин, повинна відшкодувати збитки, 

завдані цим навколишньому природному середовищу, згідно з технічним 

планом, розробленимдержавним агентством[13]. Але, в свою чергу, вона 

стикається з низкою проблем, таких як великі витрати на енергію і високе 

податкове навантаження (недосконала податкова система), що тягне за собою 

втрату конкурентоспроможності в бразильській металургійній промисловості 

та всього промислового сектора. [14]. 
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З аналогічними проблемами: великі витрати на енергію (велика 

енергоємність технологічних процесів) і високе податкове навантаження 

(недосконала податкова система), недосконале регулювання відносин між 

державою й надрокористувачами стикається й Україна. Аналіз іноземного 

досвіду показує, що у країнах далекого зарубіжжя діє більш спрощена, ніж в 

Україні, система державного регулювання сферою надрокористування, яка 

виключає дублювання відповідних функцій центральними органами 

виконавчої влади, які управляють мінерально-сировинним комплексом [15, 

16]. А якщо додати, що в Україні розвиток сучасних безшахтних способів 

видобутку руди здійснюється повільними темпами, оскільки для нашої 

країни вони поки що є неефективними, хоча і більш безпечними, то 

залишається лише сподіватись, що в майбутньому все ж таки будуть 

залучатись інвестиції до розвитку зазначених методів. Насамперед, методу 

свердловинного гідровидобутку. 

У 2018р.Україна скоротила експорт залізної руди і концентрату 

порівняно з 2017р. на 4,6% – до 37,409 млн. тонн, у грошовому вираженні –

навпаки збільшила на 41,6%, до 2,588 млрд. дол. США(рис.29). 

 
 
 
 

Рис. 29. Країни, до яких експортувалася українська залізна руда у 2018р.  

Серед країн, до яких переважно експортується українська залізорудна 

сировина у 2018р. лідирував Китай, поставки до якого склали в грошовому 

вираженні 720,334 млн. дол. США, або 27,8% загального обсягу експорту цієї 
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продукції; Словаччина- 312,195 млн. дол. США (12,1%) і Австрія – 292,03 

млн. дол. США (11,3%). В інші країни експортовано залізної руди на 1,263 

млрд.дол. США(48,8%), що представлено на рис. 24[17]. Але, маючи високий 

експортний потенціал, Україна поки що не використовує його повністю у 

порівнянні із іншими країнами, такими, як наприклад, Бразилія.  

Таким чином, як для розвитку гірничодобувної промисловості, так і для 

забезпечення інтересів народу України, як власника надр, пропонується 

запровадити низку заходів з удосконалення механізмів регулювання та 

розробити фінансово-регуляторні режими стимулювання надрокористування, 

а саме в частині: 

- залучення інвестицій в гірничовидобувну та металургійну галузі; 

- більш повну і глибоку переробку мінерально-сировинних ресурсів в 

тому числі на принципах циркулярної економіки; 

- забезпечення необхідного балансу між видобутком корисних копалин 

та відтворенням мінерально-сировинної бази. 

Також, є низка проблем у сфері забезпечення економіко-правового 

регулювання відносин між народом (як власником природних ресурсів) й 

державними та приватними надрокористувачами. 

 Наприклад, відповідно ст. 9 Гірничого закону України гірничодобувна 

промисловість, в нашому випадку видобуток залізної руди, повинна 

отримувати підтримку держави, обсяги якої визначаються Державним 

бюджетом України на поточний рік. Із 73 підприємств, які мають дозвіл на 

видобування залізної руди, видатки на розвиток забезпечення 

життєдіяльності закладені бюджетом на 2018 тільки для Криворізького 

гірничозбагачувального комбінату окислених руд – 23850,0 тис. грн., що 

становить 0,0024 частку від держбюджету на 2018 рік, а це вкрай недостатньо 

щодо розвитку даної галузі. Із такою підтримкою з кожним роком 

видобування руд скорочується, й відповідно, знижуються обсяги експорту. 
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 Спостерігаються випадки, коли при анулюванні Мінприродою 

спеціальних дозволів, держава не відшкодовувала надрокористувачу 

інвестиції, які він вкладав у розробку родовища або ділянки надр. 

 В 2018р. було підвищено залізничні тарифи на вантажоперевезення на 

25%, а це в свою чергу, негативно вплинуло на частку українського експорту, 

зробивши продукцію національних виробників неконкурентною на світових 

ринках . 

 На кінець 2018 року експортні ціни в Україні на залізну руду різної 

якості коливались в межах від $30 за т (із вмістом заліза 52%) до $78 за т (із 

вмістом заліза 62%). Крім того, в листопаді 2017р. відновився попит на 

залізну руду Китаєм, у зв’язку із зняттям обмежень на виробництво сталі в 

Китаї, де основними постачальниками виступають, по-перше, Бразилія, по-

друге, Україна та інші. Але вартість експорту готових металевих виробів в 

рази більше – коливається в межах 515 дол. за т. [22]. Отже, необхідно 

підвищувати якість виробництва готових металевих виробів і виходити на 

світовий ринок готової продукції. Прибуток від торгівлі готовою продукцією 

буде вищим і це приведе до більшої наповненості бюджету України. 

Отже, в процесі дослідження визначено, що Україна є конкурентною 

державою в експорті залізної руди, але показник її маркетингової 

привабливості нижчий, ніж в інших країнах, оскільки країна експортує 

сировину, та не переробляє її в готові вироби. Враховуючи досвід 

післявоєнного відновлення економіки Японії, пропонується утворити 

Міністерство промислової політики та зовнішньої торгівлі 

(Мінпромзовнішторг) України з метою закріплення позицій країни на 

традиційних ринках і виходу на нові ринки. Місцем розташування 

міністерства може бути м. Дніпро. 

За розрахунками по адаптованій моделі Раша, кращий показник 

привабливості має Бразилія (146,91), добувну промисловість якої можна 

порівнювати з Україною. В ході дослідження було визначено такі основні 

проблеми, з якими стикається добувна промисловість України: великі 
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витрати на енергію (застарілі енергоємні технології), високе податкове 

навантаження (недосконала податкова система), недосконале регулювання 

відносин між державою й надрокористувачами та ін. Пропонується з метою 

підвищення секторальної (галузевої) конкурентоздатності шляхом 

проведення заходів з підвищення енергоефективності та зниження 

матеріалоємності, а також підвищення якості маркетингової діяльності, у 

підпорядкуванні, вищезазначеному Мінпромзовнішторгу України, створити 

мережу експортно-імпортних секторальних (галузевих) об’єднань, можливо, 

на принципах публічно-приватного партнерства – Енергоімпекс, 

Машбудімпекс, Рудпромімпекс, Металімпекс та інших.Запропоновано 

розробити фінансово-регуляторні режими стимулювання надрокористувачів 

та інвесторів добувної промисловості. Передбачити розробку відповідних 

заходів в рамках Загальнодержавної та Регіональних стратегій та програм 

розвитку та експортної орієнтації продукції поглибленої переробки 

мінерально-сировинної бази України. 
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9. Пропозиції щодо організаційної, методичної, консультативної 
підтримки експортерів в процесі обрання нових ринків збуту 

Українська економіка є однією із найбільш експортозалежних у світі – 

торік частка експорту в національному ВВП становила 40%, що, втім, було 

відчутно менше порівняно з 2011-м, коли йшлося про 50%. Промовистим 

показником є також те, що половина загального обсягу промислового 

виробництва йде на експорт. Така ситуація диктує безпосередню 

зацікавленість України в лібералізації міжнародного торговельного режиму. 

Адже усунення бар'єрів для торгівлі сприяє розширенню доступу 

національних виробників до зовнішніх ринків і збільшенню обсягів експорту.  

Від успіху наших експортерів, у свою чергу, залежать робочі місця та 

добробут населення Дніпропетровської області.Ризики й переваги, що 

випливають з експортної орієнтованості національної економіки, змушений 

брати до уваги кожен український уряд, а в часи економічних труднощів цю 

тему полюбляють згадувати всі політики. 

По-перше, необхідно розробити план першочергових заходів розвитку 

експорту, а саме 

- створення покрокової інструкції для експортерів 

- вдосконалення інституційної бази в напряму надання фінансової 

допомоги, або покриття фінансових витрат; 

- вдосконалення бізнес-клімату шляхом консультування із 

фіскальними службами; 

- прискорення роботи експортно-кредитного агентства шляхом 

обговорення принципів та засад його діяльності; 

- створення умов для покриття фінансових витрат на дослідження та 

освоєння ринків підприємцями; 

- укладання першочергових угод про співробітництво з регіонами 

перспективних країн Африки, Азії; 

- започаткування роботи мобільного «Торгового дому – Край 

індустрії та технології». 
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По-друге: для цього необхідно здійснювати консультації підприємців. 

Наприклад, в Торгово-промислових палатах, у т. ч. і в Дніпропетровській 

ТПП, створені Центри підтримки експорту та Центри інформаційної 

підтримки бізнесу (за підтримки Європейського банку реконструкції та 

розвитку, (ЄБРР, англ. European Bank for Reconstruction and Development). 

Доцільно продовжувати розвивати співпрацю із ЄБРР та здійснювати 

консультативну підтримку експортерів. Надавати консультації щодо 

просування товару, наприклад, з консультації щодо системи «10 кроків 

успішного експорту» (рекомендації ЄС). До яких входить: 

Крок 1. Оцінка власних можливостей та експортне планування 

Експортний успіх можна порівняти з тріумфом у спортивних 

змаганнях: на перемогу може сподіватися лише той, хто ретельно готується, 

розраховує сили, має стратегію і тактику. 

Наприклад, українська компанія-виробник сумок встановлює контакт з 

Асоціацією бадмінтону Німеччини. Компанія йде далі і знайомиться з 

представниками регіональних клубів. Компанія вирішує запропонувати 

клубам виготовлення якісних чохлів для ракеток, на які можуть бути 

нанесені як назви відповідних клубів, так і ім'я конкретного власника 

ракетки. Технологія нанесення назв може варіювати від фарбованих літер на 

шкірі до ручної вишивки. Враховуючи індивідуальність замовлення та 

вимоги до якості чохлів, українська компанія опиняється у вигідній позиції в 

порівнянні з виробниками чохлів на німецькому ринку (за ціною), з одного 

боку, і на китайському ринку (за дизайном та якістю) – з іншого. 

Домовленості про постачання кількасот чохлів для кожного окремого клубу 

можна досягати окремо одне від одного. В разі зміни ситуації, є можливість 

безпосередньо зв'язатися з представниками клубу і обговорити зміни в угоді. 

Компанія вирішує зробити комерційну пропозицію з постачання чохлів. 
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Саме тому першим кроком підприємця в експорті повинна бути 

оцінка власної спроможності і, на основі оцінки, підготовка експортного 

плануТак, підприємцю потрібно оцінити: 

1. чи відповідає якість продукту потребам ринку; 

2. чи має компанія можливість змінити свій товар у відповідності до 

потреб ринку (змінити рецепт, складники, упаковку і т.д.); 

3. які обсяги поставок може забезпечити компанія; 

4. чи зможе компанія швидко масштабуватися. Тобто, якщо 

закордонний попит на товар чи послугу компанії ростиме швидко, чи 

зможе вона його задовольнити? До якого рівня компанія зможе 

нарощувати обсяги виробництва? 

5. чи відповідатиме ціна товару чи послуги ринку; 

6. чи є можливість «перекинути» персонал на розвиток експортної 

діяльності, чи ж потрібно буде наймати нових співробітників для 

розвитку експорту; 

7. чи є на це фінансові ресурси; 

8. чи є можливість відвідати закордонний ринок, взяти участь в 

торгових виставках; 

9. чи володіють фахівці компанії іноземними мовами. 

Крок 2. Вивчення потенційних ринків 

Крок 3. Оцінка продукту на відповідність вимогам ринку 

Крок 4. Визначення ціни 

Крок 5. Визначення каналів експортних продажів та пошук 

партнерів 

Крок 6. Просування продукту на новому ринку 

Крок 7. Підготовка до продажу 

Крок 8. Отримання необхідних для експорту документів та 

підготовка договору 

Крок 9. Страхування вантажу 
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Крок 10. Поради з вдосконалення і розвитку експортної діяльності 

Покращання експортного клімату у Дніпропетровській області має 

стати системним на основі постійної комунікації бізнесу і влади, спрощення 

складних та зарегульованих процедур, запровадження доступу до актуальної 

інформації щодо провадження експортної діяльності.  

 

Основними напрямами його покращення є: 

1.Ефективний діалог має забезпечити створення та регулярні контакти 

об’єднання експортерів, міжвідомчої комісії з числа представників 

державних органів, у тому числі митних, податкових, санітарно-

епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,, екологічного, радіологічного 

контролю, міської ради, а також недержавних інституцій підтримки МСП. 

Першочерговим завданням всіх інституцій, причетних до здійснення 

експорту, має стати напрацювання дорожньої карти, яка б визначала перші 

кроки експортера-початківця, а також надання фахових он-лайн 

консультацій. Основними з них є такі важливі питання, як своєчасне і в 

повному обсязі відшкодування ПДВ, захист прав власності, зарегульованість 

митних процедур, підвищення пропускної здатності портів тощо. Вирішення 

таких проблем перебуває у компетенції центральних органів влади, тому 

необхідно надавати пропозиції щодо їх вирішення. Крім того, для просування 

експорту товарів і послуг недостатнім є використання можливостей 

українських дипломатичних представництв закордоном та економічних місій 

іноземних країн в Україні.  

2. Об’єднання експортерів спільно з місцевою владою мають 

напрацювати відповідні звернення щодо сприяння експорту. Важливим 

чинником створення сприятливого експортного клімату є налагодження 

побратимських зв’язків з зарубіжними містами, а також з активним 

сегментом діаспори. При укладенні відповідних угод слід акцентувати увагу 

на створенні стимулів для МСП, не обмежуючись суто гуманітарною 
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сферою. Забезпечення широкого доступу до базових сервісів з підтримки 

експорту насамперед полягає у нівелюванні інформаційної асиметрії. 

Основні дані щодо процедур при здійсненні експорту розрізнені на багатьох 

інтернет-ресурсах, особливо обтяжливим їх пошук, перевірка актуальності є 

для суб’єктів МСП. Тому вкрай важливим є забезпечення функціонування 

міського веб-порталу, що містить інформацію щодо митних процедур, вимог 

по стандартизації, посилання на інтернет-ресурси міжнародних проектів з 

посилення спроможності МСП, надавачів послуг з сертифікації, логістики, 

маркетингових досліджень тощо. Крім того, такий довідковий он-лайн ресурс 

з актуальною систематизованою інформацією має містити послугу фахової 

консультації з питань експорту від контролюючих органів та організацій 

підтримки бізнесу. Також слід запровадити проведення тематичних семінарів 

серед зацікавлених МСП щодо започаткування бізнесу, 

зовнішньоекономічної діяльності МСП, митних процедур, оподаткування, 

сертифікації тощо.  

3. Необхідно надавати послуги для інтернаціоналізації бізнесу. Тому 

формування та надання послуг спрямовано на забезпечення доступу до 

фінансових ресурсів, подоланню нетарифних бар’єрів, зростання 

спроможності МСП щодо пошуку бізнес – партнерів, підготовку 

кваліфікованих кадрів. Обмеженість доступу і висока вартість кредитних 

ресурсів для МСП є значними перепонами для розвитку експортної 

діяльності, та вимагають упровадження нових підходів до пошуку ресурсів. 

Крім того, враховуючи необхідність ефективного і відповідального 

використання ресурсів, найбільш прийнятним є формування механізму 

спільного фінансування експортних проектів власне МСП, міжнародними 

проектами та міською владою. 

 На сьогодні в Україні функціонує велика кількість міжнародних 

проектів, діяльність яких спрямована на забезпечення сталого розвитку, в т.ч. 

зайнятості, збільшення спроможності МСП, інновацій, «зеленого» бізнесу, 

започаткування бізнесу жінками, ВПО, молоддю. Одним з напрямів 
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діяльності таких проектів є співфінансування. Серед таких проектів СOSME, 

Horizon 2020, WesternNISEnterpriseFund, GIZ тощо. Вбачається важливим 

залучення МСП Дніпропетровського регіону до участі у проекті ЄС 

«Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу 

(COSME)» з бюджетом для всіх країн на період 2014-2020 роки в розмірі 2,3 

млрд. євро. Співфінансування здійснюється за такими напрямами: 

полегшення виходу на зовнішні ринки; поліпшення умов для 

конкурентоспроможності; формування культури ведення бізнесу. Програма 

наукових досліджень та інновацій ЄС Horizon 2020 (80 млрд. євро на 2014 -

2020 роки для всіх країн).  

Програма націлена на здійснення інновацій та винаходів, в тому числі 

шляхом трансферу нових технологій з лабораторії на ринок. Western NIS 

Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів 

США, що інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та 

Молдові.  

4. З метою залучення іноземних інвесторів, у тому числі з міст-побратимів, 

міською владою також доцільно надавати подібні репутаційні гарантії 

компаніям-експортерам з числа МСП. Суттєвою перепоною на шляху до 

зовнішніх ринків є необізнаність МСП щодо визнання відповідності якості 

продукції закордонним стандартам. Для нівелювання цієї проблеми слід 

продовжити системне ознайомлення щодо загальних вимог квотування, 

ліцензування, відповідності стандартам при здійсненні ЗЕД як шляхом 

проведення очних семінарів, так і через поширення інформації на веб-

порталі. Для якомога швидшого включення місцевих МСП в міжнародну 

торгівлю доцільно на засадах державно-приватного партнерства здійснити 

сертифікацію продукції та системи управління якістю окремих компаній, 

обраних за конкурсом. У зв’язку з тим, що найбільшим торговельним 

партнером є ЄС, а також зважаючи на високу купівельну спроможність, 

варто підтвердити відповідність якості продукції стандартам ЄС. 
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5. Для підвищення рівня обізнаності щодо цільових ринків і партнерів 

на довідковому веб-порталі має бути розміщена інформація про інструменти 

для самостійного використання (посилання на торгогову статистику 

TradeMap, ExportHelpdesk, Eurostat, бази В2В (EEN, EFFA тощо), так і 

контакти компаній, що надають відповідні послуги. Доцільним є сприяння у 

проведенні дослідження закордонного ринку для обраних компаній на 

конкурсній основі на засадах співфінансування із залученням місцевих ВНЗ, 

а також розробка стратегій виходу на зовнішній ринок. Нагальним є 

створення та просування сайтів, використання соціальних мереж для 

рекламування продукції місцевих МСП.  

6. Важливим аспектом просування місцевого експорту є здійснення 

цільових бізнес-місій до міст – партнерів за участю МСП щодо включення до 

ВЗЛ, підвищення інноваційності, енергоефективності бізнесу. Цей формат 

має переваги у тому, що присутність представників влади з обох боків може 

знизити сприйняття ризику співпраці. Широко розповсюдженим закордоном 

способом стимулювання експорту є відшкодування частини витрат МСП від 

участі у виставкових заходах, а також організаційна допомога для участі. За 

результатами проведеного експертами Проекту ПРОМІС опитування 

експортерів, а також експрес-аналізу місцевого бізнес-клімату, встановлено 

значний кадровий дефіцит, що відчувають МСП. З метою уточнення потреб в 

персоналі, необхідних знаннях і навичках, варто проводити регулярні 

зустрічі зацікавлених категорій: МСП, молоді, представників навчальних 

закладів, служби зайнятості, міської ради. Підсумками таких зустрічей мають 

стати пропозиції щодо внесення змін до програм підготовки та 

перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій.  

7. Популяризація підприємливості та підприємництва. Розвиток 

підприємливості як базової навички успішно започатковувати та здійснювати 

підприємницьку діяльність потребує особливої уваги з боку місцевої влади, 

особливо в у мовах просування продукції міста на зовнішні ринки. Тривале 
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застосування засад планової економіки на великих підприємствах міста є не 

зовсім сприятливим підґрунтям для розвитку не лише експортної діяльності, 

але й підвищенню продуктивності, впровадженню інновацій, «зеленого» 

бізнесу. Тому важливою складовою поступального розвитку експорту в 

області є формування позитивного ділового образу підприємця шляхом 

популяризації історій успіху експортноорієнтованих, інноваційних, 

енергоефективних МСП, в т.ч. через електронні та друковані місцеві ЗМІ, 

зовнішню рекламу. Широкий доступ до джерел інформації щодо 

започаткування експортної діяльності, в т.ч. завдяки використанню он-лайн 

ресурсу, сприятиме привабливості експортної діяльності як такої. І 

соціально, й економічно значущим є включення якомога ширшого кола 

мешканців області до здійснення підприємницької діяльності, зокрема жінок, 

ВПО, ветеранів АТО, молоді. Варто змістити акценти викладання 

економічних дисциплін у ВНЗ шляхом посилення практичного компоненту, 

організації зустрічей з МСП, що мають успішний досвід експорту, інновацій, 

енергоефективності, а також представниками державних органів, що 

регулюють ЗЕД.  

Проблемним аспектом просування експорту є відсутність у 

підприємців знання правил та умов СОТ. Основні правили та приципи СОТ 

надані на рисунку 29. 

Членство в СОТ призвело до зниження рівня тарифного захисту, 

особливо для розвинених країн. Обмежені тарифними зобов'язаннями країни 

в пошуку захисту своїх економік почали активно використовувати 

інструменти торговельного захисту у вигляді антидемпінгових і 

компенсаційних мит. 

Хоча спочатку вони були розроблені для боротьби з недобросовісною 

конкуренцією – але згодом переросли в широко використовуваний 

інструмент торговельного захисту. 
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Введення антидемпінгових і компенсаційних мит вважається цілком 

законним, якщо вони застосовані без грубих порушень Антидемпінгової 

угоди СОТ і Антисубсидиційної угоди СОТ. 

Правила цих угод встановлюють основні вимоги до застосування 

заходів за результатами розслідувань і дозволяють державам-членам 

встановлювати деталі методик і коригувань, що впливають на розрахунок 

мит(рис 29). 

Коли йдеться про здійснення заходів щодо захисту робочих місць на 

своїй території, жодна держава, що поважає своїх громадян, не прийматиме 

процедури, які обмежують їхні можливості, якщо цього не вимагає 

міжнародний договір.Саме тому країни під час розробки свого внутрішнього 

законодавства виписували правила таким чином, щоб нараховувати високий 

рівень мит в разі необхідності, посилаючись на справедливі умови торгівлі. 

Так, США свого часу широко використовували методологію 

«обнулення», яка була в подальшому оскаржена в СОТ. Таким самим чином 

в національних антидемпінгових законодавствах з'явилися правила 

розрахунку демпінгової маржі для «країн з ринковою економікою» і для 

«країн з неринковою економікою». 

Використання окремої методики розрахунку демпінгової маржі для 

неринкових економік дозволяє багатьом членам СОТ, включаючи ЄС, США, 

Канаду, Індію, Мексику, Туреччину, нараховувати високі мита Китаю і тим 

самим створювати конкурентні умови на ринку. 

Слід зазначити, що закономірне приєднання України до Світової 

організації торгівлі (СОТ) було результатом концентрації величезних 

політичних зусиль і глибокого усвідомлення можливостей, які випливають з 

інтеграції в світову торговельну систему. Попри численну, доволі часто 

обґрунтовану критику про поспішність і надмірну поступливість при 

підписанні багатьох двосторонніх угод на шляху до членства в цій 

організації, стратегічні плюси від вступу значно переважують мінуси. Адже 

разом із доступом до найважливіших ринків економічно розвинених країн 
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світу в режимі найбільшого сприяння Україна отримала також широкі 

можливості для захисту інтересів національних виробників: від залучення до 

міжнародних перемовин з питань торгівлі до участі у системі врегулювання 

спорів СОТ. 

Членство в СОТ відкрило для України шлях до інтенсифікації та 

подальшої лібералізації відносин із торговельними партнерами. В тому числі 

стало можливим проведення переговорів щодо Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, складовою якої є створення всеохоплюючої та 

поглибленої зони вільної торгівлі, що дає можливість українським 

експортерам вийти на нові ринки з високою купівельною спроможністю. 

Було підписано Угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією 

вільної торгівлі (ЄАВТ), до якої входять Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і 

Швейцарія. Укладено угоду про вільну торгівлю з Чорногорією, що дає змогу 

розширити присутність вітчизняного експорту на ринках Балканського 

регіону. Тривають перемовини щодо схожих угод із Туреччиною, 

Сінгапуром і Канадою. Зі зрозумілих причин призупинено переговори із 

Сирією. 

Сумнівні дії Державної служби інтелектуальної власності, разом з 

іншими чинниками, призвели до визначення за Україною статусу 

«пріоритетної іноземної держави» урядом США, який загрожує 

застосуванням найсуворіших торговельних санкцій, зокрема позбавленням 

прав на отримання пільг у рамках програми «Узагальненої системи 

преференцій». 

Є факти невміння використовувати інструменти СОТ в Україні. Так, 

запровадження спецмит на імпорт автомобілів, що, як згодом виявилося, не 

принесло позитивного ефекту для українських автовиробників, викликало 

претензії з боку низки країн – членів СОТ. Туреччина підвищила мито на 

імпорт з України волоських горіхів з 23 до 66,2%, аби компенсувати збитки 

від дискримінації власного автопрому, які нею оцінюються в 6,2 млн. дол. 

США. Японія звернулася до України із запитом на проведення консультацій 
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у рамках СОТ щодо цих заходів. У своєму запиті Японія стверджує, що дії 

України не відповідають правилам Угоди про захисні заходи СОТ. Зокрема, 

вона стверджує, що Україною не було негайно повідомлено комітет із 

захисних заходів СОТ про запровадження спеціальних заходів і не 

забезпечено достатньої можливості для попередніх консультацій із цього 

питання з членами СОТ. Японія доводить, що Україна не змогла 

опублікувати доповідь з викладом своїх обґрунтованих висновків і 

детального аналізу справи про проведене слідство, а також що Україна 

застосувала захисні заходи через два роки після закінчення періоду 

розслідування. Разом з тим Японія стверджує, що рівень застосованих 

Україною захисних заходів перевищує міру заходів, які необхідні для 

запобігання або усунення серйозної шкоди. З огляду на резонансність цього 

спору до нього очікувано приєднався ЄС, з боку якого вже лунали заяви про 

мультимільйонні збитки європейських компаній через вжиті Україною 

заходи. А кілька днів тому до цього ж спору приєдналася Російська 

Федерація. Про свої претензії до дій України заявили також США і Корея. 

Малозрозуміле з економічної точки зору, беручи до уваги всі негативні 

наслідки, ініціювання безпрецедентного перегляду тарифних зобов'язань 

України у рамках статті XXVIII GATT 1994 на 371 товарну лінію, в прямому 

сенсі, шокувало наших торговельних партнерів і струсонуло всю організацію. 

Хоча понад 20 держав і погодилися на проведення консультацій щодо 

перегляду розміру мит, які діють сьогодні у взаємній торгівлі, однак 

ініціатива України не підтримана жодним членом СОТ і була засуджена як 

така, що підриває підвалини лібералізаційної політики у міжнародній 

торгівлі. З відповідними заявами звернулися ЄС, США, Японія, Норвегія, 

Китай, Корея, Єгипет, Канада, країни ASEAN, Австралія, Нова Зеландія, 

Чилі, Гватемала, Ісландія, Ізраїль, Мексика, Туреччина і Гонконг. Очевидно, 

що непродумані дії українського уряду призвели до дискредитації іміджу 

надійного партнера та охолодження політико-економічних відносин з 

країнами сотівського торговельного клубу, що матиме далекосяжні наслідки. 
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Викладене спонукає до думки, що для отримання максимально 

позитивного результату від інтеграції в міжнародну торговельну систему 

Україні необхідно зосередитися на просуванні національних економічних 

інтересів через конструктивне використання механізмів СОТ, що 

сприятимуть передусім розширенню міжнародних ринків збуту для 

українських виробників. Таким дієвим механізмом є процедури вирішення 

торговельних спорів СОТ. 

У світлі сьогоднішніх політичних реалій і викликів, які постали перед 

українськими експортерами, стало особливо актуальним, чи зможе уряд 

відповісти на запити українських компаній щодо захисту інтересів нашого 

бізнесу за допомогою цих механізмів. 

Процедура врегулювання спорів СОТ базується на чітко визначених 

правилах торгівлі, дотримання яких є обов'язковим для всіх країн-членів. 

Механізм урегулювання спорів СОТ називають центральним стовпом  усієї 

багатосторонньої торговельної системи, оскільки він забезпечує ефективність 

її роботи через здійснення нагляду за дотриманням країнами правил торгівлі. 

Тому, якщо якась із країн – членів СОТ вважає, що іншою 

порушуються правила торгівлі, то замість діяти в односторонньому порядку 

«проти порушника» для відновлення і захисту своїх інтересів члени СОТ 

домовилися про те, що використовуватимуть виключно ті засоби, що 

передбачені механізмом врегулювання спорів. 

Пріоритетом процедури врегулювання спорів СОТ є їх вирішення між 

країнами-членами шляхом консультацій, звісно, якщо це можливо. Саме 

тому на практиці велика кількість спорів вирішується «у позасудовому 

порядку» або безстроково застрягає на етапі консультацій. 

Існуючий порядок і процедура вирішення спорів, закріплені Угодою 

Уругвайського раунду переговорів, складається з чітко визначених етапів з 

дещо гнучкими, але водночас стислими термінами, встановленими на різних 

стадіях процедури. 
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Угода докладно прописує процедури і графік, яких необхідно 

дотримуватися при вирішенні спорів. Якщо спір проходить усі етапи 

механізму його врегулювання, включаючи оскарження, то завершитися він 

може за 15 місяців. 

14 серпня 2012р. Україна висловила прохання про створення робочої 

групи. На своєму засіданні 28 вересня 2012р. Органом з вирішення спорів 

було створено робочу групу, до участі у роботі якої як треті сторони 

приєдналися Аргентина, Бразилія, Канада, Домініканська Республіка, 

Еквадор, Європейський Союз, Гватемала, Гондурас, Індія, Індонезія, Японія, 

Корея, Нова Зеландія, Нікарагуа, Норвегія, Оман, Філіппіни, Сінгапур, 

Тайвань, Туреччина, Сполучені Штати, Уругвай, Замбія, Зімбабве, а згодом 

Чилі, Китай, Куба, Єгипет, Нігерія, Малаві, Малайзія, Мексика, Молдова, 

Перу і Таїланд. 

Обмеження на експорт до Росії зачепило низку українських 

підприємств та цілі сектори економіки. За оцінками, втрати українських 

виробників від заборонних заходів можуть сягати від 1,4 до 4,5% ВВП. Не усі 

з цих обмежень можуть бути розглянуті в рамках процедури врегулювання 

спорів СОТ, позаяк деякі випливають із функціонування Зони вільної 

торгівлі СНД. Однак цілком ймовірно, що спори навколо низки торговельних 

обмежень, зокрема щодо експорту м'ясо-ковбасних виробів чи залізничних 

вагонів, усе ж знайдуть свій шлях до Женеви, де ми можемо очікувати на 

підтримку інших зацікавлених держав. 

Отже, незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, з часу 

приєднання України до СОТ відбувається помітна географічна 

диверсифікація та зміна структури вітчизняного експорту. Це не лише сприяє 

зниженню залежності національної економіки від окремих географічних 

ринків, а й зумовлює необхідність захищати інтереси національних 

виробників на нових ринках. 

Хоча Україна і вдається до перших спроб використовувати можливості 

міжнародного механізму розв'язання торговельних спорів, однак, на думку 
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експертів, ці намагання потребують цілісніших зусиль для досягнення 

переконливих результатів. 

Так, Бразилія порушує питання субсидій для бавовни, США і ЄС – 

питання субсидій для літаків цивільної авіації, ЄС захищаються від 

використання гормонів у деяких виробах харчової промисловості, а у США 

захищають практику обнулення у розрахунках демпінгової маржі і т.ін, то це 

тому, що ці питання справді зачіпають національні інтереси зазначених 

держав. 

Слід зазначити, що інші країни також набагато енергійніше вдаються 

до вирішення торгівельних спорів з Україною. 

Втім, саме український уряд мав би відчувати підвищену мотивацію до 

захисту потреб українського бізнесу в зовнішній торгівлі, беручи до уваги 

високу залежність нашої економіки від експорту, яка просто диктує 

необхідність проактивної позиції у використанні механізмів СОТ. 

Задля ефективного обстоювання вітчизняних економічних інтересів 

уряду варто сфокусувати зусилля на кваліфікованому представництві 

українських експортерів і ґрунтовнішій роботі в органах СОТ. Це можна 

робити, зокрема, шляхом активнішої участі в механізмі врегулювання спорів 

з питань, що є вагомими для українських виробників. I такий шлях, поза 

сумнівом, дасть можливість владнати найгостріші торговельні суперечки 

сьогодення.  
Слід відмітити, що металургія посідає друге місце в українському 

експорті після АПК. 2017 року Канада, Мексика та ЄС разом продали до 

США сталі та алюмінію на 23 млрд.дол. США. Але лише цією цифрою 

втрати не обмежаться.Учасники ринку кажуть, що закриття ринку США 

може кардинально змінити світовий ринок сталі. Зокрема, європейські 

виробники побоюються, що саме до ЄС піде левова частина металу, який не 

потрапить до США.Україна не постачає багато металу до США. Проте 

головна небезпека для України полягає в тому, що через збільшення 

конкуренції на європейському та інших ринках, вона може втратити позиції 
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на ринках ЄС та Туреччини, куди постачає майже половину металургійної 

продукції. 

І через нові мита у США Україна може втратити не тільки 

американський ринок сталі, а й зіткнутися з проблемами на інших ринках. 

У світі спостерігається розростання нової шаленої хвилі торговельних 

воєн. Офіційний сайт Світової організації торгівлі (СОТ) практично щодня 

повідомляє, що якась країна запроваджує, чи намагається запровадити нові 

торговельні обмеження – тарифні чи нетарифні. Відповідно, ініціюються 

торговельні спори. У 2018 році Канада, ЄС, Індія, Китай та ще низка інших 

країн подали скаргу до СОТ на США щодо запровадження мита на 

імпортовані товари (рис.30). 

Найперше Україні варто було б сфокусуватися на внутрішній 

торговельній політиці. А торгівля – це похідна промислової політики. 

Відповідно, уряд України має сконцентруватися на формуванні виваженої і 

послідовної державної політики, сталої вертикалі виконавчої гілки влади. 

Адже сьогодні данні процеси йдуть хаотично за думкою «вільний ринок нас 

порятує». Держава по суті в петлі між ультралібертаріанством і 

ультрапротекціонізмом. Хоча насправді світова історія економічних проривів 

доводить: правда лежить десь посередині. І виграє той, хто чітко усвідомлює 

свої інтереси, і обстоює їх у доступний йому спосіб. 

Сьогодні низка сильних економік світу змушені вдаватися до 

протекціонізму. Тому що є розуміння, що світова економіка трансформується 

під тиском каскаду технологічних революцій, відповідно, виникає потреба 

перегрупувати сили. А це можливо виключно обпершись на внутрішній 

ресурс. Так, в роки Великої депресії, і сьогодні США діють однаково. Коли 

на світовій арені з’являється потужний гравець – зараз це Китай, наприкінці 

90-х – Японія, до цього Радянський Союз, Європа – вони перебудовують 

свою політику з позиції орієнтації на внутрішні резерви. США є 

самодостатньою державою. Вони можуть вести протекціоністську політику 

щодо іноземних постачальників, як у державних закупівлях, де коефіцієнт 
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проникнення імпорту вже сьогодні 5—6%, чи торгівля. І в них це виходить. 

Бо коли ми говоримо про експансію США, то ми кажемо про економічну 

експансію, а не торговельну. Доходи від експорту становлять лише 10% ВВП 

США. Вони практично не залежать від експорту. В інших державах інша 

ситуація. Але всі сьогодні прагнуть такого становища, як США. Коли 

прийшло розуміння, що вільної торгівлі не існує, що це інструмент, який 

робить лише багаті країни багатшими, а бідні навпаки стають ще біднішими, 

то держави пристали на позиції політики національного економічного 

прагматизму. І саме наслідком цього і є розгортання світових торговельних 

війн. 

Глобальний світ сьогодні на перший план висуває такі проблеми як 

бідність, загрозу життю людства та екологію. І країни, розв’язуючи ці 

проблеми, цілком логічно, що хочуть орієнтуватися і бути залежним не від 

глобального «колгоспу», а від власного розуму і власних ресурсів. 

Серйозними акціонерами лібертаріанської політики – політики торгівлі 

без кордонів – були транснаціональні корпорації. Вони лобіювали і 

фінансували усунення торговельних бар’єрів з єдиною метою, щоб їх ресурси 

могли вільно пересуватися між країнами. Це лягло в основу багатьох книжок, 

на яких – очевидно – виросло вже друге покоління наших реформаторів в 

уряді. Тому вони й працюють на інтереси глобальних корпорацій, а не на 

національні інтереси. Бо якщо б ми подивилися на досвід США, Канади, 

Ізраїлю, Туреччини, то побачили б, що їхні уряди завжди відвойовували 

автономію на здійснення економічної, промислової, торговельної політик. 

В Канаді з 1906 року експорт будь-яких необроблених лісоматеріалів з 

Канади заборонений. І вже понад 100 років як діє це рішення. Україна 

піднімала це питання під час двосторонніх переговорів щодо підписання 

Угоди про Зону вільної торгівлі з Канадою, на що нам відповіли чітко: з 1906 

року експорт необроблених лісоматеріалів заборонено, і це питання не 

переглядається ні в рамках СОТ, ні в рамках двосторонніх угод про ЗВТ, це 

питання внутрішнього законодавства, і воно навіть не обговорюється. І така 
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ж історія в більш ніж 30 країнах світу. І це нормально сприймається 

партнерами, коли це нормально доводиться. 

Україна підписала Угоду про ЗВТ з ЄС. І ЄС дуже вміло нею 

користується, а українські підприємці – ні (підприємці не можуть просувати 

товари на ринку Європи). 

На підставі поглибленого аналізу структури експорту та імпорту, 

можно зробити висновки, що структура позиції експорту країни 

проглядаються у структурі імпорту. Тобто це означає, що країна 

купуєтовари, з нашої сировини, яку ми продали за безцінь. Наприклад, 

продаємо необроблені лісоматеріали, купили папір. Або продали за 

«копійки» зерно, європейці викормили на ньому худобу і продали нам 

ковбасу та молоко. І таких позицій багато. 

Експортна політика має бути обґрунтована промисловою політикою.  

СОТ чітко регламентує, якщо в країні існує загроза екологічної 

катастрофи або надмірного вичерпання природних ресурсів, то ця країна 

може застосовувати будь-який захист з метою упередження цих проблем 

(рис.29).
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Слід зазначити, що митно-тарифне регулювання відіграє суттєву роль в у 

реалізації експортного потенціалу. З метою вдосконалення механізму 

формування засад митно-тарифного регулювання в Україні, формування балансу 

інтересів держави та бізнесу доцільно внести певні зміни в механізм визначення 

тарифів для товарів, за якими тарифи незв’язані або виникає необхідність їх 

оптимізації. Тобто в механізм визначення засад митно-тарифного регулювання 

необхідно включити підприємців, неурядові організації підприємців, які 

подають пропозиції щодо змін ставок мита, виробничих потужностей, проводять 

прогнозні розрахунки щодо зростання експорту/імпорту внаслідок введення 

запропонованих змін. На рис.30 представлена схема тарифного регулювання при 

взаємодії бізнеса і влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30. Схема взаємодії влади і бізнесу у сфері митно-тарифного регулювання  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Розглядає пропозиції із змінами Митного тарифу України; 
приймає зміни до митного тарифу України 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

– приймає відповідну постанову; подає законопроекти на розглядВерховної Ради 

ГАЛУЗЕВІ МІНІСТЕРСТВА 

Подають перелік підприємств, які фактично виробляють певну продукцію; проводять 
детальний розрахунок надходжень/втрат до державного бюджету при запровадженні ставок 
мита; аналізують співвідношення цін на внутрішніх та зовнішніх ринках; подають перелік 
основних країн-постачальників/споживачів та обсяги експорту/імпорту за останні 2 роки

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Подають пропозиції щодо змін ставок мита; подають інформацію про 
виробничі потужності та фактичне виробництво; проводять прогнозні 
розрахунки щодо зміни експорту/імпорту внаслідок введення 
запропонованих змін 
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Глобалізаційні процеси в міжнародній торгівлі стимулюють уряд до 

співробітництва з діловою спільнотою у пошуку шляхів виходу із ситуації. Уряд 

має збалансувати інтереси підприємців і держави та допомогти бізнесу у пошуку 

нових ринків збуту і захисту національних інтересів (тому що уряд має функції 

вести переговорні процеси щодо міжнародного співробітництва і захисту 

інтересів національних товаровиробників). При цьому неурядові організації 

мають надати необхідну інформацію, яка б сприяла переговорним процесам. 

Для цього асоціації повинні мати спеціалістів із міжнародної торгівлі із 

знанням угод і процедур СОТ. Крім того, при підготовці та ініціюванні 

законопроектів також аналізувати угоди СОТ та не пропонувати заходів, що не 

відповідають домовленостям. 

Отже, потенціал окремих галузевих громадських організацій України є 

досить сильним: вони мають досвід роботи в міжнародних громадських 

організаціях, послуги окремих з них стали відповідати міжнародним стандартам 

якості. Але і решта галузевих громадських об’єднань мають бути на 

відповідному рівні, постійно підвищувати свій професійний рівень, 

конкурентоспроможність, свій внутрішній потенціал для ведення діалогу і з 

національним урядом, і з зарубіжними партнерами. 
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Додаток 1 

 
Товар Складові 

Група 01 Живі тварини 
Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти 
Група 03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 
Група 04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти 

тваринного походження, в іншому місці не зазначені 
Група 05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 
Група 06 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини 

рослин; зрізані квіти і декоративна зелень 
Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби 
Група 08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь 
Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощі 
Група 10 Зернові культури 
Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; 

пшенична клейковина 
Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або 

лікарські рослини; солома і фураж 
Група 13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти 
Група 14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти 

рослинного походження, в іншому місці не зазначені 
Група 16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших 

водяних безхребетних 
Група 17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 
Група 18 Какао та продукти з нього 
Група 19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; 

борошняні кондитерські вироби 
Група 20 Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин 
Група 21 Різні харчові продукти 
Група 22 Алкогольні та безалкогольні напої і оцет 
Група 23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин 
Група 24 Тютюн і промислові замінники тютюну 
Група 25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент 
Група 26 Руди, шлак і зола 
Група 27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски 

мінеральні 
Група 28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних 

металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів 
Група 29 Органічні хімічні сполуки 
Група 30 Фармацевтична продукція 
Група 31 Добрива 
Група 32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші 

фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш 
Група 33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати 
Група 34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні 

матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та
аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «стоматологічний віск» і 
суміші на основі гіпсу для стоматології 
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Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти 
Група 36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі

горючі матеріали 
Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари 
Група 38 Різноманітна хімічна продукція 
Група 39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них 
Група 40 Каучук, гума та вироби з них 
Група 41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена 
Група 42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та 

аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) 
Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього 
Група 44 Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля 
Група 45 Корок та вироби з нього 
Група 46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для 

плетіння; кошикові вироби та плетені вироби 
Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або 

картон, одержані з відходів та макулатури 
Група 48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 
Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної 

промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани 
Група 50 Шовк 
Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу 
Група 52 Бавовна 
Група 53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі 
Група 54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних 

або штучних матеріалів 
Група 55 Синтетичні або штучні штапельні волокна 
Група 56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та 

канати і вироби з них 
Група 57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги 
Група 58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; 

оздоблювальні матеріали; вишивка 
Група 59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби 

технічного призначення 
Група 60 Трикотажні полотна 
Група 61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 
Група 62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних 
Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що 

використовувалися; ганчір’я 
Група 64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини 
Група 65 Головні убори та їх частини 
Група 66 Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для 

верхової їзди та їх частини 
Група 67 Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини 
Група 68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів 
Група 69 Керамічні вироби 
Група 70 Скло та вироби із скла 
Група 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, 

дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; 
біжутерія; монети 
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Група 72 Чорні метали 
Група 73 Вироби з чорних металів 
Група 74 Мідь і вироби з неї 
Група 75 Нікель і вироби з нього 
Група 76 Алюміній і вироби з нього 
Група 77 (Зарезервована для використання в майбутньому) 
Група 78 Свинець і вироби з нього 
Група 79 Цинк і вироби з нього 
Група 80 Олово і вироби з нього 
Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них 
Група 82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх 

частини з недорогоцінних металів 
Група 83 Інші вироби з недорогоцінних металів 
Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини 
Група 85 Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або 

відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і 
звуку, їх частини та приладдя 

Група 86 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; 
шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх 
частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання 
всіх видів 

Група 87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого 
складу, їх частини та обладнання 

Група 88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини 
Група 89 Судна, човни та інші плавучі засоби 
Група 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя 
Група 91 Годинники всіх видів та їх частини 
Група 92 Музичні інструменти; їх частини та приладдя 
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 
Група 94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні 

набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не 
зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні 
конструкції 

Група 95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя 
Група 96 Різні готові вироби 
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 
Група 98 Комплекти промислового обладнання 
Група 99 Спеціальні комбіновані номенклатурні коди 
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Додаток 2 

Номер Товар 
Імпорт, млн. EUR 

2013 2014 2015 2016 2017 Середнє 
1 Group 27 500 921 445 447 328 615 264 920 338 673 375 715 
2 Group 85 168 205 174 674 212 575 213 099 235 398 200 790 
3 Group 84 174 894 182 789 203 809 202 974 217 297 196 353 
4 Group 87 53 323 57 292 70 185 78 740 88 152 69 538 
5 Group 71 56 310 55 809 57 577 93 132 72 664 67 098 
6 Group 30 49 583 53 957 61 996 64 840 66 128 59 301 
7 Group 90 50 445 52 655 60 703 61 614 62 358 57 555 
8 Group 29 46 517 47 512 54 135 51 586 53 959 50 742 
9 Group 61 33 450 36 810 40 618 40 677 41 304 38 572 
10 Group 62 33 715 36 612 40 674 40 676 41 079 38 551 
11 Group 88 29 807 32 882 38 300 47 650 36 412 37 010 
12 Group 39 32 073 34 011 37 562 38 852 42 182 36 936 
13 Group 72 23 480 25 136 25 879 23 674 30 930 25 820 
14 Group 94 18 572 20 963 24 362 25 224 26 758 23 176 
15 Group 73 18 543 20 515 22 244 21 952 24 593 21 569 
16 Group 26 23 499 22 351 19 692 16 705 22 140 20 877 
17 Group 64 15 661 17 374 20 001 19 981 20 860 18 775 
18 Group 76 16 023 17 569 19 766 18 829 21 621 18 762 
19 Group 99 16 131 17 423 18 864 18 208 21 247 18 374 
20 Group 40 15 435 15 849 16 368 16 415 18 482 16 510 
21 Group 95 13 145 14 906 17 519 17 022 18 715 16 261 
22 Group 38 11 782 11 971 13 196 13 440 14 931 13 064 
23 Group 28 13 410 13 409 13 559 11 508 12 149 12 807 
24 Group 89 10 587 11 799 12 266 11 543 12 844 11 808 
25 Group 44 9 304 10 231 11 463 11 719 12 073 10 958 
26 Group 42 9 523 10 346 11 673 11 404 11 682 10 926 
27 Group 23 10 513 10 777 10 763 9 608 9 633 10 259 
28 Group 74 10 781 9 632 9 993 9 275 10 813 10 099 
29 Group 63 7 665 8 595 9 485 9 783 10 201 9 146 
30 Group 91 6 878 7 063 8 590 7 672 7 491 7 539 
31 Group 48 6 709 7 067 7 700 7 775 7 921 7 434 
32 Group 82 6 171 6 743 7 464 7 541 7 910 7 166 
33 Group 33 5 824 6 138 7 324 7 928 8 346 7 112 
34 Group 18 4 792 5 659 6 967 7 714 6 914 6 409 
35 Group 22 5 501 5 360 5 888 5 913 6 084 5 749 
36 Group 16 5 754 5 541 5 743 5 418 5 802 5 651 
37 Group 20 4 990 5 346 6 008 5 792 5 746 5 577 
38 Group 83 4 596 5 053 5 818 5 898 6 249 5 523 
39 Group 70 4 178 4 584 5 240 5 580 6 041 5 125 
40 Group 32 4 530 4 525 4 816 5 054 5 548 4 894 
41 Group 47 4 671 4 445 5 380 4 850 5 049 4 879 
42 Group 31 4 200 4 276 4 740 4 028 4 342 4 317 
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43 Group 75 3 949 4 171 4 204 3 629 4 034 3 997 
44 Group 25 3 804 3 785 4 132 3 974 4 110 3 961 
45 Group 96 3 287 3 561 4 027 4 334 4 335 3 909 
46 Group 68 3 221 3 680 4 018 3 969 4 224 3 823 
47 Group 97 2 900 3 591 3 947 3 887 4 086 3 682 
48 Group 54 3 163 3 485 3 792 3 847 3 975 3 652 
49 Group 81 2 871 3 010 3 385 3 372 4 270 3 382 
50 Group 41 3 449 3 705 3 563 3 085 3 080 3 376 
51 Group 69 2 732 3 097 3 446 3 511 3 728 3 303 
52 Group 52 3 181 3 133 3 173 3 098 3 203 3 158 
53 Group 49 3 000 2 957 3 311 3 058 2 983 3 062 
54 Group 21 2 616 2 769 3 042 3 156 3 308 2 978 
55 Group 55 2 662 2 761 3 035 2 975 3 004 2 887 
56 Group 24 2 586 2 668 2 969 2 634 2 737 2 719 
57 Group 34 2 101 2 270 2 657 2 718 2 786 2 507 
58 Group 17 3 050 2 374 2 075 2 231 2 150 2 376 
59 Group 86 1 620 1 499 1 584 2 074 2 703 1 896 
60 Group 35 1 537 1 631 1 739 1 583 1 661 1 630 
61 Group 56 1 271 1 456 1 711 1 680 1 856 1 595 
62 Group 60 1 324 1 475 1 570 1 637 1 626 1 527 
63 Group 51 1 434 1 439 1 460 1 495 1 578 1 481 
64 Group 19 1 251 1 296 1 506 1 531 1 730 1 463 
65 Group 57 1 271 1 403 1 477 1 512 1 553 1 443 
66 Group 65 1 150 1 317 1 486 1 591 1 666 1 442 
67 Group 59 1 155 1 228 1 409 1 444 1 511 1 350 
68 Group 93 1 030 813 1 053 1 138 1 146 1 036 
69 Group 92 889 949 1 097 1 114 1 057 1 021 
70 Group 37 919 834 950 986 1 053 949 
71 Group 79 681 835 847 993 1 149 901 
72 Group 80 800 878 785 770 931 833 
73 Group 58 687 744 814 857 870 795 
74 Group 67 602 654 745 767 836 721 
75 Group 78 587 463 646 712 876 657 
76 Group 43 705 676 564 488 584 603 
77 Group 66 472 557 652 615 607 580 
78 Group 36 404 462 524 512 522 485 
79 Group 46 365 392 450 437 449 419 
80 Group 50 397 375 369 341 310 358 
81 Group 53 306 332 371 403 377 358 
82 Group 45 49 56 63 70 54 59 
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Додаток 3 

Номер 
Група 
товарів 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 

1 Group 79 1,226 1,014 1,173 1,157 1,687 
2 Group 86 0,926 1,056 1,309 1,303 1,669 
3 Group 87 1,074 1,225 1,122 1,120 1,653 
4 Group 78 0,789 1,396 1,102 1,230 1,492 
5 Group 81 1,049 1,124 0,996 1,266 1,487 
6 Group 56 1,146 1,176 0,982 1,105 1,461 
7 Group 65 1,146 1,129 1,070 1,047 1,449 
8 Group 70 1,097 1,143 1,065 1,083 1,446 
9 Group 18 1,181 1,231 1,107 0,896 1,443 
10 Group 94 1,129 1,162 1,035 1,061 1,441 
11 Group 33 1,054 1,193 1,083 1,053 1,433 
12 Group 95 1,134 1,175 0,972 1,099 1,424 
13 Group 97 1,238 1,099 0,985 1,051 1,409 
14 Group 85 1,038 1,217 1,002 1,105 1,399 
15 Group 67 1,086 1,139 1,030 1,090 1,390 
16 Group 19 1,035 1,162 1,016 1,130 1,383 
17 Group 69 1,133 1,113 1,019 1,062 1,365 
18 Group 83 1,099 1,151 1,014 1,059 1,360 
19 Group 76 1,097 1,125 0,953 1,148 1,349 
20 Group 30 1,088 1,149 1,046 1,020 1,334 
21 Group 64 1,109 1,151 0,999 1,044 1,332 
22 Group 63 1,121 1,104 1,031 1,043 1,331 
23 Group 73 1,106 1,084 0,987 1,120 1,326 
24 Group 34 1,081 1,171 1,023 1,025 1,326 
25 Group 96 1,084 1,131 1,076 1,000 1,319 
26 Group 72 1,071 1,030 0,915 1,306 1,317 
27 Group 99 1,080 1,083 0,965 1,167 1,317 
28 Group 39 1,060 1,104 1,034 1,086 1,315 
29 Group 68 1,142 1,092 0,988 1,064 1,311 
30 Group 59 1,063 1,147 1,024 1,047 1,308 
31 Group 44 1,100 1,120 1,022 1,030 1,298 
32 Group 36 1,145 1,134 0,977 1,020 1,293 
33 Group 71 0,991 1,032 1,618 0,780 1,290 
34 Group 66 1,181 1,170 0,943 0,988 1,287 
35 Group 82 1,093 1,107 1,010 1,049 1,282 
36 Group 38 1,016 1,102 1,018 1,111 1,267 
37 Group 58 1,082 1,095 1,053 1,015 1,266 
38 Group 21 1,059 1,099 1,037 1,048 1,265 
39 Group 54 1,102 1,088 1,014 1,033 1,257 
40 Group 84 1,045 1,115 0,996 1,071 1,242 
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41 Group 90 1,044 1,153 1,015 1,012 1,236 
42 Group 61 1,100 1,103 1,001 1,015 1,235 
43 Group 53 1,085 1,118 1,086 0,935 1,232 
44 Group 46 1,075 1,147 0,972 1,027 1,231 
45 Group 60 1,115 1,064 1,043 0,993 1,228 
46 Group 42 1,086 1,128 0,977 1,024 1,227 
47 Group 32 0,999 1,064 1,049 1,098 1,225 
48 Group 88 1,103 1,165 1,244 0,764 1,222 
49 Group 57 1,103 1,053 1,024 1,027 1,221 
50 Group 62 1,086 1,111 1,000 1,010 1,218 
51 Group 89 1,114 1,040 0,941 1,113 1,213 
52 Group 40 1,027 1,033 1,003 1,126 1,197 
53 Group 92 1,067 1,156 1,016 0,949 1,189 
54 Group 48 1,053 1,089 1,010 1,019 1,181 
55 Group 80 1,097 0,894 0,981 1,208 1,163 
56 Group 29 1,021 1,139 0,953 1,046 1,160 
57 Group 20 1,071 1,124 0,964 0,992 1,151 
58 Group 37 0,907 1,139 1,038 1,069 1,146 
59 Group 55 1,037 1,099 0,980 1,010 1,129 
60 Group 93 0,790 1,295 1,081 1,007 1,113 
61 Group 22 0,974 1,099 1,004 1,029 1,106 
62 Group 51 1,004 1,015 1,024 1,056 1,101 
63 Group 45 1,138 1,122 1,114 0,774 1,101 
64 Group 91 1,027 1,216 0,893 0,976 1,089 
65 Group 47 0,952 1,210 0,901 1,041 1,081 
66 Group 35 1,061 1,066 0,910 1,049 1,080 
67 Group 25 0,995 1,092 0,962 1,034 1,080 
68 Group 24 1,032 1,113 0,887 1,039 1,058 
69 Group 31 1,018 1,109 0,850 1,078 1,034 
70 Group 75 1,056 1,008 0,863 1,112 1,022 
71 Group 16 0,963 1,037 0,943 1,071 1,008 
72 Group 52 0,985 1,013 0,976 1,034 1,007 
73 Group 74 0,893 1,037 0,928 1,166 1,003 
74 Group 49 0,986 1,120 0,924 0,976 0,994 
75 Group 26 0,951 0,881 0,848 1,325 0,942 
76 Group 23 1,025 0,999 0,893 1,003 0,916 
77 Group 28 1,000 1,011 0,849 1,056 0,906 
78 Group 41 1,074 0,962 0,866 0,998 0,893 
79 Group 43 0,959 0,835 0,864 1,197 0,828 
80 Group 50 0,943 0,985 0,926 0,907 0,779 
81 Group 17 0,778 0,874 1,075 0,964 0,705 
82 Group 27 0,889 0,738 0,806 1,278 0,676 
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Додаток 4 
Платіжний баланс України (аналітична форма) за 2018 р. (млн. дол. США) 

Статті балансу 
I 

квартал
II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал 
2018 
усього 

A. Рахунок поточних операцій -568 -5 -2731 -1349 -4653
Баланс товарів та послуг -1976 -2022 -4042 -3452 -11492
Баланс товарів -2113 -2275 -4481 -4085 -12954
Експорт товарів 10428 10782 10329 11803 43342
Імпорт товарів 12541 13057 14810 15888 56296
Баланс послуг 137 253 439 633 1462
Експорт послуг 3403 3887 4394 3984 15668
Імпорт послуг 3266 3634 3955 3351 14206
Баланс первинних доходів 483 1108 378 1182 3151
Надходження 2787 2851 2940 3129 11707
Виплати 2304 1743 2562 1947 8556
Оплата праці (баланс) 2723 2781 2840 2982 11326
Надходження 2727 2785 2844 2986 11342
Виплати 4 4 4 4 16
Доходи від інвестицій (баланс) -2240 -1673 -2462 -1800 -8175
Надходження 60 66 96 143 365
Виплати 2300 1739 2558 1943 8540
Баланс вторинних доходів 925 909 933 921 3688
Надходження 1226 1222 1252 1263 4963
Виплати 301 313 319 342 1275
B. Рахунок операцій з капіталом 2 -4 38 0 36
Чисте кредитування (+)/ чисте 
запозичення (-) (=A+B) 

-566 -9 -2693 -1349 -4617

C. Фінансовий рахунок -294 -588 -1968 -4644 -7494
Прямі інвестиції (сальдо) -453 -644 -433 -833 -2363
Прямі інвестиції: активи -29 151 5 0 127
Прямі інвестиції: пасиви 424 795 438 833 2490
Портфельні інвестиції (сальдо) -525 58 -438 -1142 -2047
Портфельні інвестиції: активи 3 7 7 16 33
Портфельні інвестиції: пасиви 528 -51 445 1158 2080
Акціонерний капітал 9 7 0 -25 -9
Боргові цінні папери 519 -58 445 1183 2089
Cектор державного управління 343 -171 574 1237 1983
Банки 133 -17 -7 -17 92
Інші сектори 43 130 -122 -37 14
Інші інвестиції (сальдо) 1743 266 -650 -2633 -1274
Інші інвестиції: активи 1125 450 811 -277 2109
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Центральний банк 41 2 -6 -56 -19
Банки 205 6 381 -971 -379
Інші сектори 879 418 436 750 2483
Інші інвестиції: пасиви -618 184 1461 2356 3383
Центральний банк 0 0 0 0 0
Cектор державного управління -77 -24 -4 927 822
Банки -157 -323 -25 52 -453
Інші сектори -384 531 1490 1377 3014
Довгострокові кредити -111 140 712 379 1120
Короткострокові кредити 70 7 271 8 356
Торгові кредити -343 384 507 990 1538
Помилки та упущення 1059 268 447 36 1810
D. Зведений баланс (=A+B-C) -272 579 -725 3295 2877
E. Резерви та пов'язані статті -272 579 -725 3295 2877
Резервні активи -812 49 -1246 4170 2161
Кредити МВФ -540 -530 -521 875 -716

 
Додаток 5 
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 Додаток 6          
Таблиця 26.1a 

(дол.)
Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-грудень 2017 року 

Всього – країна походження(призначення) 

  

Експорт Iмпорт 

вартiст
ь, тис. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 
перiод

у 
попер. 
року 

у % до 
загальн
. обсягу

вартiст
ь, тис. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 
перiод

у 
попер. 
року 

у % до 
загальн
. обсягу

 АФРИКА  
4 047 
678,0 104,7 -

719 
011,7 129,8 -

АЛЖИР 
535 

425,7 226,1 100,0 5 572,7 81,8 100,0
АНГОЛА 29 889,0 193,7 100,0 72,4 24,1 100,0
БЕНIН 6 145,3 163,4 100,0 1,3 17,1 100,0
БОТСВАНА 142,6 104,8 100,0 1 158,1 309,0 100,0
БУРКIНА-ФАСО 14 351,6 430,6 100,0 2,6 31,8 100,0
БУРУНДI - - - 489,1 681,4 100,0
ГАБОН 4 269,4 42,5 100,0 27 412,7 235,3 100,0
ГАМБIЯ 14 182,9 2 137,0 100,0 0,5 - 100,0

ГАНА 61 391,3 239,5 100,0
132 

192,5 150,4 100,0
ГВIНЕЯ 8 214,3 47,3 100,0 97 788,9 102,9 100,0
ГВIНЕЯ-БIСАУ 33,2 - 100,0 - - -
ДЖИБУТI 8 852,7 59,4 100,0 - - -
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ЄГИПЕТ 
1 831 
312,9 80,8 100,0 77 030,2 158,1 100,0

ЕКВАТОРIАЛЬНА ГВIНЕЯ 910,7 193,4 100,0 20,2 2 770,7 100,0
ЕРИТРЕЯ 214,7 - 100,0 - - -

ЕФIОПIЯ 
109 

784,1 88,3 100,0 2 873,2 91,9 100,0
ЗАМБIЯ 1 497,2 1 275,9 100,0 579,4 43,8 100,0
ЗIМБАБВЕ 16,5 0,3 100,0 8 828,7 99,4 100,0
КАБО-ВЕРДЕ 147,0 51,4 100,0 1,5 - 100,0
КАМЕРУН 29 492,8 250,1 100,0 1 395,7 65,8 100,0
КЕНIЯ 79 494,9 248,7 100,0 7 953,7 123,1 100,0
КОМОРИ 106,7 6 678,0 100,0 104,5 74,5 100,0
КОНГО 2 660,4 133,7 100,0 43,0 15,7 100,0
КОНГО,ДЕМОКРАТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА 5 456,9 24,1 100,0 901,9 12,9 100,0

КОТ-Д'ІВУАР  67 452,5 663,3 100,0 47 858,3 130,0 100,0
ЛЕСОТО 112,2 66,9 100,0 23,0 52,0 100,0
ЛIБЕРIЯ 21 784,6 730,4 100,0 1 513,0 46,3 100,0

ЛІВІЯ 
207 

049,5 83,5 100,0 146,4 - 100,0
МАВРИКIЙ 911,3 118,7 100,0 353,1 131,1 100,0
МАВРИТАНIЯ 67 119,1 494,3 100,0 3 551,8 84,8 100,0
МАДАГАСКАР 699,3 69,4 100,0 1 401,6 94,9 100,0
МАЛАВI 84,9 44,4 100,0 26 275,8 101,6 100,0
МАЛI 12 036,0 100,2 100,0 163,9 78,8 100,0

МАРОККО 
221 

305,5 89,5 100,0 39 082,6 116,9 100,0
МОЗАМБIК 2 303,1 83,7 100,0 12 910,4 122,9 100,0
НАМIБIЯ 195,2 339,2 100,0 105,3 138,2 100,0
НIГЕР 646,7 69,0 100,0 11,4 148,2 100,0
НIГЕРIЯ 94 709,3 90,9 100,0 930,9 127,8 100,0
ОСТРIВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ - - - 0,0 48,4 100,0

ПIВДЕННА АФРИКА 78 455,8 130,8 100,0
171 

254,6 145,4 100,0

ПІВДЕННИЙ СУДАН 1 732,4 43,2 100,0 1 634,2 158,9 100,0
РЕЮНЬЙОН 3 883,3 91,7 100,0 1,2 49,0 100,0
РУАНДА 1 932,7 106,6 100,0 43,4 198,5 100,0
САН-ТОМЕ I ПРИНСIПI - - - 6,6 503,0 100,0
СВАЗIЛЕНД - - - 83,2 71,3 100,0

СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 3 748,9 752,1 100,0 526,4 130,7 100,0
СЕНЕГАЛ 93 800,7 145,4 100,0 1 229,6 187,5 100,0

СОМАЛI 28 957,2 220,6 100,0 201,5 104,3 100,0
СУДАН 72 080,6 209,8 100,0 189,6 18,3 100,0
СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 4 188,5 316,9 100,0 12 488,8 234,3 100,0
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ТАНЗАНІЯ,ОБ'ЄДНАНА 
РЕСПУБЛIКА 2 735,4 131,1 100,0 15 874,8 136,6 100,0
ТОГО 21 596,8 1 630,7 100,0 0,0 0,0 100,0

ТУНIС 
289 

570,1 122,8 100,0 12 668,3 91,2 100,0
УГАНДА 3 672,9 128,5 100,0 4 059,1 85,5 100,0
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬ
КА РЕСПУБЛIКА 634,3 41,2 100,0 - - -
ЧАД 
 
 
 
 
Додаток 7  

 
 
 

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi у 2018 році 

Всього – країна походження(призначення) 

  

Експорт Iмпорт 

вартiст
ь, тис. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 
перiод

у 
попер. 
року 

у % до 
загальн
. обсягу

вартiст
ь, тис. 
дол. 
США 

у % до 
вiдп. 
перiод

у 
попер. 
року 

у % до 
загальн
. обсягу

 АФРИКА  
4 127 
324,0 102,0 -

757 
920,4 105,4 -

АЛЖИР 
390 

780,6 73,0 100,0 20 393,5 366,0 100,0
АНГОЛА 23 954,4 80,1 100,0 20,1 27,8 100,0
БЕНIН 11 553,5 188,0 100,0 19,9 1 531,8 100,0
БОТСВАНА 456,6 320,2 100,0 1 323,5 114,3 100,0
БУРКIНА-ФАСО 11 576,1 80,7 100,0 2,7 105,3 100,0
БУРУНДI 267,9 - 100,0 692,1 141,5 100,0
ГАБОН 14 202,8 332,7 100,0 6,1 0,0 100,0
ГАМБIЯ 23 967,8 169,0 100,0 0,4 81,2 100,0

ГАНА 72 586,9 118,2 100,0
156 

178,5 118,1 100,0

ГВIНЕЯ 19 293,6 234,9 100,0
118 

490,8 121,2 100,0
ГВIНЕЯ-БIСАУ 121,5 365,4 100,0 - - -
ДЖИБУТI 34 939,1 394,7 100,0 - - -

ЄГИПЕТ 
1 557 
139,0 85,0 100,0 96 783,0 125,6 100,0

ЕКВАТОРIАЛЬНА ГВIНЕЯ 6 311,3 693,0 100,0 11,0 54,4 100,0
ЕРИТРЕЯ 917,6 427,4 100,0 0,4 - 100,0
ЕФIОПIЯ 93 419,6 85,1 100,0 3 308,9 115,2 100,0
ЗАМБIЯ 186,5 12,5 100,0 1 012,3 174,7 100,0
ЗАХIДНА САХАРА 24,4 - 100,0 0,0 - 100,0
ЗIМБАБВЕ 359,8 2 177,9 100,0 12 538,6 142,0 100,0
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КАБО-ВЕРДЕ 114,6 78,0 100,0 6,8 458,6 100,0
КАМЕРУН 40 857,0 138,5 100,0 1 116,9 80,0 100,0
КЕНIЯ 59 858,2 75,3 100,0 8 572,2 107,8 100,0
КОМОРИ 301,6 282,8 100,0 219,6 210,1 100,0

КОНГО 3 343,4 125,7 100,0 201,6 468,8 100,0
КОНГО,ДЕМОКРАТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА 19 611,1 359,4 100,0 1 896,0 210,2 100,0
КОТ-Д'IВУАР  58 904,1 87,3 100,0 47 863,8 100,0 100,0
ЛЕСОТО 77,1 68,7 100,0 14,2 61,7 100,0
ЛIБЕРIЯ 77 750,0 356,9 100,0 117,9 7,8 100,0

ЛІВІЯ 
325 

667,2 157,3 100,0 106,4 72,7 100,0
МАВРИКIЙ 755,2 82,9 100,0 679,7 192,5 100,0
МАВРИТАНIЯ 62 822,7 93,6 100,0 5 250,3 147,8 100,0
МАДАГАСКАР 1 090,6 155,9 100,0 1 188,1 84,8 100,0
МАЙОТТА 102,9 - 100,0 - - -
МАЛАВI 501,3 590,1 100,0 42 645,8 162,3 100,0
МАЛI 23 439,0 194,7 100,0 149,9 91,5 100,0

МАРОККО 
363 

228,3 164,1 100,0 42 822,9 109,6 100,0
МОЗАМБIК 10 478,8 455,0 100,0 5 693,3 44,1 100,0
НАМIБIЯ 343,6 176,0 100,0 107,3 101,8 100,0
НIГЕР 225,7 34,9 100,0 55,8 490,5 100,0

НIГЕРIЯ 
105 

219,9 111,1 100,0 1 231,0 132,2 100,0

ОСТРIВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ - - - 0,0 8,6 100,0

ПIВДЕННА АФРИКА 34 114,3 43,5 100,0
135 

863,2 79,3 100,0
ПІВДЕННИЙ СУДАН 2 954,8 170,6 100,0 26,0 1,6 100,0
РЕЮНЬЙОН 2 213,4 57,0 100,0 5,5 469,8 100,0
РУАНДА 795,9 41,2 100,0 135,4 311,9 100,0

САН-ТОМЕ I ПРИНСIПI - - - 1,5 23,0 100,0
СВАЗIЛЕНД - - - 344,7 414,2 100,0

СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 1 051,4 28,0 100,0 516,6 98,1 100,0

СЕНЕГАЛ 
169 

037,5 180,2 100,0 4 734,2 385,0 100,0
СОМАЛI 10 712,5 37,0 100,0 1 280,9 635,6 100,0

СУДАН 45 390,0 63,0 100,0 217,7 114,8 100,0
СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 4 315,5 103,0 100,0 501,4 4,0 100,0
ТАНЗАНІЯ,ОБ'ЄДНАНА 
РЕСПУБЛIКА 17 419,7 636,8 100,0 12 739,0 80,2 100,0

ТОГО 15 928,7 73,8 100,0 2,2 
191 

270,7 100,0
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ТУНIС 
392 

009,1 135,4 100,0 23 603,0 186,3 100,0
УГАНДА 12 230,3 333,0 100,0 7 226,4 178,0 100,0

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬ
КА РЕСПУБЛIКА 710,0 111,9 100,0 1,5 - 100,0
ЧАД 1 690,2 590,3 100,0 - - -

 

 

Додаток 8 

Багаторівнева сучасна світогосподарська система [1, с. 28-29] 

Рівні 
господарства 

Структура 
Режими регулювання 

розвитку 
Інститути 

L10 –
Універсальний, 
вселенський 

Колонізація 
космічного простору 

1) Режим сили 
(можливих військових 

дій); 2) режим 
міжнародних договорів 

База напрацьовується 
ООН та іншими 
глобальними 
міжнародними 
установаит 

L9 – 
Мегарівень 

Світове господарство 
як сукупність всіх 

взаємодіючих рівнів; 

1) Режим сили 
(військових дій); 2) 
режим міжнародних 

договорів 

ООН, МВФ, МАГАТЕ, 
СОТ, Всесвітні конвенції 

L 8 – 
Мезорівень4 

Світове господарство 
/ національне 
господарство – 

мезогосподарство I 
рівня: Інтеграційні 
спеціалізовані та 

регіональні союзи та 
об'єднання, 

1) режим міжнародних 
договорів; 2) режим 
взаємних пільг і 

тарифів 

ТНК, НАТО, СЕНТО, 
СЕАТО, ОБСЄ, ЄС, 
ЄврАЗЕС, ШОС, 

L 7 - 
Макрорівень 

Національне 
господарство окремої 

країни 

1) режим міжнародних 
договорів; 2) 
національне 

законодавство – 
загальний режим; 3) 

режими форм власності 
та їх трансформацій; 4) 

режим валютного 
Круса; 5) митні режими 

Президент, парламент, 
Кабмін, і ін. 

L 6 – 
Мезорівень3 

Національне 
господарство / 
Підприємство = 

мезогосподарство II 
рівня: 

1) загальний 
національний режим; 2) 
спеціальні режими 

регулювання (пільгові 
та дискримінаційні) 

Регіональні, 
територіально-галузеві, 
галузеві та міжгалузеві 
комплекси та об’єднання, 

ФПГ 
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L5 – 
Мікрорівень 

Підприємства та їх 
об'єднання, що 

виробляють загальний 
кінцевий продукт 

1) 
загальнонаціональний 
загальний режим; 2) 
режими спеціальних 
адресних пільг або 
дискримінаційні 

Корпоративні структури 

L4 – 
Мезорівень2 

Спільні проекти 
Загальний і спеціальні 

режими 

СЕЗ, ТПР, технопарки, 
групи підрозділів 
підприємства, які 

випускають відокремлені 
види його кінцевого 

продукту 

L3 – Міні-
рівень 

Суб'єкти 
підприємницької 

діяльності, 
спеціалізовані 
функціональні 
підрозділи з їх 

частковим продуктом 
і інфраструктурними 

послугами 

Спеціальні режими 
бізнес-інкубаторів, 

наукових та 
індустріальних парків, 
спрощеного режиму для 

мікро- і малих 
підприємств 

Інкубатори, наукові та 
індустріальні парки 

L 2 – Мезо-
рівень 1 

Професійні групи 
працівників однієї 
спеціальності; 

Трудові колективи-
бригади, 

11) режими ведення 
колективних 

переговорів; 2) режими 
створення 

підприємницьких 
мереж 

(интрапренерства);3) 
режими 

«корпоративних 
соціальних пакетів. 

Структурні підрозділи 
підприємства 

L1 – 
Нанорівень 

Робоче місце, 
домогосподарство 

1) загальний і 
спеціальні спрощені 

режими оподаткування 
фізичних осіб з метою 

стимулювання 
самозайнятості; 2) 
режими особистої 

мотивації працівників; 

Фізичні особи-
підприємці; Самозайнята 
особа, працівник, який 
здійснює конкретну 
активну, доцільну, 

універсальну, творчу, 
опосередковану 

діяльність 

 


