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структурний підхід до формування величини економічного потенціалу припускає виділення 
проміжних рівнів узагальнення потенційних можливостей підприємства. 

Нижнім рівнем є виробничий потенціал, що представляє здатність виробничої системи 
робити матеріальні блага, використовуючи ресурси виробництва. 

Сполучною ланкою є господарський потенціал, тобто сукупна здатність виробничого 
потенціалу підприємства і рівня його ділової активності в умовах існуючого маркетингового 
середовища задовольняти потреби ринку у визначеному обсязі матеріальних благ і послуг [1]. 

Отже для підприємства велике значення має визначення напрямів практичного 
використання поняття й оцінки економічного потенціалу в реальній діяльності. 
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CУЧАСНI ОРIЄНТИРИ МIЖРЕГIОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКIВ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах розвиток нацiональної економiки України та пiдвищення добробуту 
населення суттєво залежать вiд участi країни у iнтеграцiйних процесах, вибору стратегiчних 
партнерiв у мiжнароднiй торгiвлi й розширення регiональної торгововельної дiяльностi. 
Негативнi наслiдки фiнансово-економiчної кризи та конфлiкту на Донбасi значно послабили 
позицiї України на свiтовому ринку. Україна зацiкавлена в сприятливому торговельному 
середовищi, яке б давало вiльний доступ до зовнiшнiх ринкiв i забезпечувало постiйнi 
торговельнi потоки. Членство у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi зробило значний внесок у 
досягнення цiєї мети, забезпечивши певний баланс та прозорiсть торговельної полiтики 
України [1]. Впродовж останнiх 5 рокiв ринок Європейського Союзу став бiльш доступний 
для українського товаровиробника завдяки Угодi про асоцiацiю мiж Україною та ЄС.  

Згiдно даних Держкомстату, з кожним роком Україна iмпортує все бiльшу кiлькiсть 
товарiв. Попри те, що в останнi роки експорт мав зростаючу тенденцiю, торговельне сальдо 
все ще  залишається вiд’ємним, що негативно впливає на бiльшiсть основних економiчних 
показникiв. Протягом 2017-2018 рокiв вперше за останнiй перiод обсяг експорту українських 
товарiв i послуг почав зростати. За цей час експорт товарiв збiльшився на 20,9 %, порiвняно з 
вiдповiдним перiодом 2016 року, що можна спостерігати на рис. 1. 

 
Рис.1. Обсяги експорту та імпорту України за 2008-2018рр.(млн дол.) 

Джерело: побудовано автором за [5] 
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Дані рисунку 1 засвідчують спадаючу тенденцію динаміки торговельних показників 

України в роки економічної кризи та початку нестабільної політичної ситуації.  

Особливiстю свiтових торговельних взаємозв’язкiв України є те, що впродовж всього 

перiоду незалежностi останні змiнювалися залежно від зовнiшньоекономiчної полiтики. 

Сучаснi торговельнi iнтереси України вiдрiзняються вiд тих, якi були визнанi основними ще 

10 рокiв тому. Наприклад, регіоном, обсяги торгівлі з яким за останнє десятиріччя 

зменшилися, були країни СНД, насамперед за рахунок Російської Федерації. Використання 

Росією торговельно-економічного тиску зумовило суттєве скорочення торгівлі України з цією 

країною за всіма напрямами, починаючи з 2013 року. Експорт вiтчизняних товарiв до Росiї 

скоротився на третину, а iмпорт  на чверть. Це можна спостерігати на рис. 2-3. 

 
Рис. 2. Обсяги імпорту України до країн ЄС та СНД за за 2008-2018рр.(млн дол.) 

Джерело: побудовано автором за [5] 

 

У порiвняннi з попереднiми роками, кiлькiсть торгових партнерiв України зменшилася. 

Так, 2017 року з-помiж них зникли Лiхтенштейн, Мальдiви, Нiкарагуа i Ямайка. Проте 

додалися Гаїтi, Багамськi i Сейшельськi острови [2]. 

Експорт до Канади становив 36,9 млн дол. США, збiльшившись вiдносно 2017 року на 

61,5%. Європейський регiон став основним торговим партнером: торгiвля з ЄС становить 40,2 

% загального обсягу експорту. 2017 року Україна вперше отримала контракт за тендером GPA 

– мiжнародних публiчних закупiвель [3]. Також, експортери почали цiкавитися ринками, які є 

перспективними з точки зору збiльшення обсягiв виробництва. Так, зростання експорту до 

Туреччини становило 18,7%, Iндiї – 31,7%, Китаю – 1,4%, ОАЕ – 37,3%. 

 

 
Рис.3. Обсяги експорту України до країн ЄС та СНД за 2008-2018рр.(млн дол.) 

Джерело: побудовано автором за [5] 
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Як i ранiше, активно Україна завозить товари з Китаю (на суму у 4,54 млрд дол.), 

Нiмеччини (4,51 млрд дол.), Польщi i Бiлорусi (2,7 млрд дол.). Як повiдомляє НБУ, iмпорт з 

країн Євросоюзу 2017 року зрiс на 25%, з країн Азiї, за вийнятком Росiї – на 20%. 

У 2018 р. традицiйно найбiльший дохiд Україна отримала вiд експорту металiв (8,1 млрд 

дол.), сiльськогосподарських культур (7,5 млрд дол.), жирiв (3,9 млрд дол.), продукцiї 

машинобудування (3,4 млрд дол.) i харчових продуктiв (2,3 млрд дол.). Але, 2018 року 

українськi виробники значно бiльше почали постачати за кордон олова – на 64%, цинку – на 

60% i мiдi – на 58%. 

Серед товарів, що експортуються зросла частка такого виду продукції галузі 

машинобудування, як  залізничні локомотиви – експорт яких, збільшився на 85%, такі ж 

тенденції має експорт засобів наземного транспорту i продукцiя хiмiчної промисловостi. 

Експорт мiнерального пального зрiс на 56%, експорт пороху i вибухових речовин – на 35%. 

Збільшилися обсяги експорту натурального i штучного хутра, м'яса, меду, круп i борошна [4]. 

За вийнятком Росiї, найбiльшi потоки українських товарiв надходять до Польщi (на суму 

2,22 млрд дол.), Туреччини (на 2 млрд дол.) i Iталiї (на 1,9 млрд дол.). Найбiльше цього року 

Україну збагатила торгiвля з Єгиптом та Iндiєю. 

Українська сiльгосппродукцiя i харчовi продукти експортуються на всi континенти. 

Зокрема, минулого року українське борошно вiдправлялося до Iзраїлю i Палестини, Молдови 

i Iндонезiї, Азербайджану, Сьєрра-Леоне, Анголи, Бенiну, Камбоджi, Руанди, Нiгерiї, Лiвiї, 

Iраку та iнших країн. Водночас бiльш нiж 50% українського експортного борошна 

поставлялося до Пiвнiчної Кореї [4]. 

На нашу думку, основним напрямом змiцнення конкурентоспроможностi вітчизняних 

товаровиробників на свiтових ринках є виокремлення прiоритетiв зовнiшньоторговельної 

дiяльностi. Аналiз структури зовнішньої торгівлі України засвідчує, що основними групами 

товарiв українського експорту є продукцiї агропромислового та металургiйного комплексу, а 

також харчова промисловiсть.  
Зауважимо, що незважаючи на низку перепон у торговельних вiдносинах мiж Україною 

та Європейським Союзом, з точки зору експорту, ринки ЄС є найпривабливiшими. По-перше, 

цi ринки є найбiльшими ринками країн-сусiдiв України. По-друге, вимоги до товарiв з точки 

зору якостi та технологiчностi на цих ринках досить високi. Отже, зростання частки експорту 

на цих ринках означатиме забезпечення високих стандартiв попиту, що потребуватиме 

вдосконалення технологiчної та виробничої бази економiки, пошуку механiзмiв її 

iнновацiйного розвитку. 

Попри те, що Україна продовжує активно створювати новi торговельно-економiчнi 

зв’язки, експорт країни значно перевищує iмпорт.  А тому, економiка країни потребує вдалої 

торговельно-економiчної полiтики для розвитку i покращення нацiонального 

товаровиробника i виходу його на новi ринки як iмпортера. 
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