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АнотАція
У статті досліджено сутність та сучасний стан експортного 

потенціалу України з урахуванням економіко-політичної кри-
зи 2013-2014 рр. Систематизовано підходи щодо визначення 
«експортного потенціалу». Запропоновано концептуальну схе-
му формування експортного потенціалу в умовах інтеграційних 
процесів. Визначено перспективи розвитку експортного потен-
ціалу країни.

Ключові слова: експортний потенціал, конкурентоспро-
можність, інтеграція, світове господарство, зовнішньоеконо-
мічна діяльність, відкритість економіки.

АннотАция
В статье исследовано сущность и современное состоя-

ние экспортного потенциала Украины с учетом экономико-
политического кризиса 2013-2014 гг. Систематизированы 
подходов к определению «экспортного потенциала». Пред-
ложена концептуальная схема формирования экспортного по-
тенциала в условиях интеграционных процессов. Определены 
перспективы развития экспортного потенциала страны.

Ключевые слова: экспортный потенциал, конку-
рентоспособность, интеграция, мировое хозяйство, 
внешнеэкономическая деятельность, открытость экономики.

Аnnotation
In the article, the essence and current state of Ukraine's export 

potential was investigated considering the economic and political 
crisis of 2013-2014 years. The authors systematized approaches 
to the definition of «export potential». The conceptual scheme of 
forming of export potential in terms of integration processes was 
proposed. Prospects for development of export potential were 
identified.

Keywords: export potential, competitiveness, world economy, 
foreign economic activity, openness of the economy.

Постановка проблеми. Конкурентоспро-
можність національної економіки на світо-
вому ринку та ефективність реалізації інте-
граційних стратегій передбачає наявність 
експортного потенціалу, здатного забезпечити 
фінансово-економічний, соціальний розвиток 
та економічну безпеку країни. Також вважа-
ється, що відсутність системного регулювання 
експортних операцій послаблює результатив-
ність функцій держави та призводить до кри-
зових явищ в фіскальній та монетарній сферах  

[1, с. 9]. Тому в сучасних умовах для вирішення 
проблем, пов’язаних з підвищенням ефек-
тивності формування експортного потенціалу 
України, необхідна підвищена увага до зовніш-
ньоекономічної стратегії країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку експортного потенціалу 
промислових підприємств, регіонів та країни 
присвячено багато наукових праць дослідників. 
Особливу увагу приділено формуванню сутності 
поняття «експортний потенціал». Зокрема, його 
вивчають як обсяг товарів і послуг, вироблених 
в економічній та соціальній сферах, а також 
реалізований на світовому ринку з максималь-
ною користю для країни [2, с. 957]. Також вчені 
аналізують експортний потенціал як частину 
економічного потенціалу країни, здатну відтво-
рювати конкурентні переваги на зовнішньому 
ринку [3, с. 45]. З іншого боку, експортний 
потенціал - це здатність виробляти конкуренто-
спроможні товари за умов постійного зростання 
ефективності використання природних ресур-
сів та розвитку науково-технічного потенціалу  
[4, с. 166]. В цілому доведено, що інтенсив-
ний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків 
зумовлює необхідність дослідження експорт-
ного потенціалу як регіону [5, с. 69-77], так і 
підприємств [6, с. 103].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На думку експертів, Укра-
їна потребує сталого зростання національної 
економіки та підвищення добробуту населення, 
проте варто зважати на проблеми інтеграційного 
характеру [7]. Тому, не зважаючи на велику 
кількість наукових праць з питань формування 
та посилення експортного потенціалу України, 
окремі питання потребують посиленої уваги в 
умовах сучасних інтеграційних процесів.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття сутності та аналіз сучасного стану екс-
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портного потенціалу України, а також визна-
чення основних факторів впливу в умовах 
інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Економічний 
розвиток країни значно залежить від експорт-
ного потенціалу, який є одним з основних дже-
рел надходження валюти, підвищення еконо-
мічного добробуту, поліпшення рівня життя 
населення тощо. Зважаючи на підписання 
Україною в 2014 р. політичної та економічної 
частин асоціації з Європейським Союзом, недо-
оцінка впливу сучасних інтеграційних проце-
сів та глобальних тенденцій може перетворити 
країну на аутсайдера у світогосподарському 
просторі. 

Аналіз наукових джерел свідчить про нео-
днозначність у визначенні поняття «експортний 
потенціал» вітчизняними вченими. Найчастіше 
його розглядають з позицій ресурсного, резуль-
тативного, системного, ринкового, цільового, 
функціонального та адаптаційного підходів 
(рис. 1). В цілому експортний потенціал кра-
їни тісно пов’язаний з її конкурентними пере-
вагами на міжнародному ринку та залежить від 

географічного розташування країни; економіч-
них, природно-кліматичних, соціокультурних, 
інфраструктурних, наукових, інноваційних, 
трудових, технологічних, інвестиційних та істо-
ричних умов діяльності економічних суб’єктів; 
правового, політичного та економічного серед-
овища ведення міжнародного бізнесу [8, с. 211]. 
Всі фактори впливу, проілюстровані концепту-
альною схемою формування експортного потен-
ціалу в умовах інтеграційних процесів (рис. 2), 
варто аналізувати на чотирьох рівнях: мікро-, 
мезо-, макро- та мегарівні. 

Оскільки ефективність формування експорту 
визначає конкурентоспроможність національ-
ної економіки на міжнародній арені, необхідно 
окремо виділити такі обмежувальні фактори: 

– низький рівень інноваційної активності 
(у світовому рейтингу за глобальним індек-
сом інновацій у 2014 р. Україна поступилася 
не тільки розвиненим країнам, але й багатьом 
країнам, що розвиваються, посівши 63 місце із 
143 [14]);

– високий рівень тіньової економіки (42% 
від ВВП) [15];

Експортний потенціал

Ресурсний 
підхід

як сукупність ресурсів у структурі міжнародних зв’язків,
необхідними для функціонування та розвитку економічної системи

Результатив
ний підхід

як обсяг товарів і послуг, які економіка країни може виробити та 
реалізувати на світовому ринку з максимальною вигодою

Системний 
підхід

як складна, динамічна система взаємодіючих і взаємопов’язаних 
елементів внутрішніх економічних відносин і зовнішніх зв’язків, 
що підпорядковані реалізації цілей національної економіки

Ринковий 
підхід

як наявність конкурентних переваг експортної продукції, здатних 
збільшити її присутність на зовнішніх ринках

Цільовий 
підхід

як здатність національної економіки використовувати наявні 
ресурси для досягнення стратегічних цілей

Функціональ
ний підхід

як здатність виконувати функції суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності у задоволенні потреб зовнішніх ринків

Адаптаційний 
підхід

як здатність національної економіки до адаптації до умов 
зовнішнього середовища, що постійно змінюється

Рис. 1. Характеристика підходів щодо визначення «експортного потенціалу»
Джерело: складено авторами на основі джерел [8, с. 207-210; 9, с. 292-295; 10, с. 282]
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Процеси формування та управління:

Експортний потенціал

Інструменти:
фінансово-страхові,

організаційно-
комунікаційні, 
інформаційно-
консультаційні, 

інституціональні

Суб’єкти:
компанії-експортери, зарубіжні представництва, 

фінансові корпорації, торгово-промислова палата, 
органи державного управління та місцевого 

самоврядування, Рада експортерів та інвесторів 
України, консалтингові фірми, науково-дослідні 

інститути, лабораторії та навчальні заклади

Спрямованість:
універсальна, 

галузева, 
географічна

Конкурентоспроможність:
товарів/послуг, підприємств, 

регіонів, країни

Переваги від участі у процесах 
міжнародної економічної 

інтеграціїФактори впливу:

Макрорівень:
воєнні конфлікти, політичні реформи, стан зовнішньоекономічних зв’язків, економічні 
блокади, норми національного законодавства, курс національної валюти, якість 
систем сертифікації і контролю якості експортної продукції, частка продукції з 
високою часткою доданої вартості у структурі експорту, рівень транспортної
інфраструктури, умови кредитування експорту

Мезорівень:
рівень модернізації та впровадження новітніх технологій експортоорієнтованих 
галузей та виробництв, рівень конкуренції в галузі, сезонність виробництва, 
підтримка органів місцевого самоврядування

Мікрорівень:
рівень інноваційної активності підприємств, кваліфікація персоналу та наявність 
досвіду роботи в сфері експорту, фінансовий стан підприємств, якість продукції та 
відповідність вітчизняним і міжнародним стандартам 

Мегарівень:
рівень міжнародної конкуренції на товарних ринках, світовий рейтинг надійності 
країни для кредитів та інвестицій, рівень дискримінації експортерів за кордоном та 
застосування методів обмежувальної ділової практики

Методи: 
правові (законодавче регулювання), організаційно-адміністративні (регламентуючі, 

розпорядчі, дисциплінарні), соціально-психологічні (виховання, навчання), 
технологічні, економічні (планування, економічне стимулювання, кредитування, 

податкова, митна та інноваційна політика)

Рис. 2. Концептуальна схема формування експортного потенціалу в умовах інтеграційних процесів
Джерело: складено авторами на основі джерел [11, с. 8; 12, с. 25; 13]
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– незадовільні значення рейтингу корум-
пованості: у 2014 р. Україна посіла 142 місце 
серед 175 країн [16].

Економіка країни за останнє десятиріччя 
характеризується відкритістю для співробіт-
ництва з закордонними партнерами. Проте, не 
зважаючи на високий експортний потенціал, 
Україна не може використовувати його достат-
ньо ефективно в сучасних умовах політичної, 
системної та структурної кризи. Зменшення 
вартісних обсягів вітчизняного експорту свід-
чить про кризу експортоорієнтованого виробни-
цтва. При цьому у структурі експорту України 
експорт товарів займає понад 80%, а частка екс-

порту послуг відповідно становить близько 20% 
[17]. З огляду на це аналіз товарного експорту, 
його обсягу, динаміки та структури є важливим 
і набуває вагомого значення у контексті поси-
лення євроінтеграційних процесів (табл. 1). З 
даних таблиці простежуються постійні коли-
вання темпів росту обсягів експортно-імпорт-
них операцій, а також від’ємне сальдо.

Здебільшого сировинна спрямованість 
вітчизняного експорту та окремих галузей 
матеріального виробництва продовжує відда-
ляти Україну від широкомасштабної модерні-
зації техніко-технологічної бази промислового 
виробництва (рис. 3). 

Таблиця 1
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами України

Роки

Експорт Імпорт Сальдо

млн дол. США
у % 

до попереднього 
року

млн дол. США
у % 

до попереднього 
року

млн дол. США

2005 34 286,8 105,0 36 141,1 124,6 -1 854,3
2006 38 367,7 112,1 45 034,5 124,6 -6 666,8
2007 49 248,1 128,4 60 669,9 134,7 -11 421,8
2008 66 967,3 135,8 85 535,3 141,1 -18 568,0
2009 39 695,7 59,3 45 433,1 53,1 -5 737,4
2010 51 430,5 129,6 60 739,91 133,7 -9 309,4
2011 68 394,2 133,0 82 608,2 136,0 -14 214,0
2012 68 809,8 100,6 84 658,1 102,5 -15 848,3
2013 63 312,0 92,0 76 964,0 90,9 -13 652,0
2014 53 901,7 86,5 54 428,7 71,8 -527,0

І квартал 
2015 р. 9 423,6 67,1 9 039,8 63,5 383,8

Джерело: складено авторами на основі [17]

Рис. 3. Товарна структура експорту товарів, %: а) за 2005 р.; б) за 2014 р.
Джерело: складено авторами на основі [17]
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    а)       б)

Тому основними сучасними проблемами фор-
мування українського експорту, на думку нау-
ковців, є [18]:

– сировинний характер вітчизняного екс-
порту;

– несистематичність політики структурних 
змін в матеріальній та техніко-технологічній 
базі національної економіки;

– недієві правові основи створення та реа-
лізації державної фінансових інструментів під-
тримки експорту;

– недостатній рівень впровадження новітніх 
технологій;

– поширення практики вжиття обмежувальних 
та протекціоністських заходів з боку окремих країн 
та провідних транснаціональних корпорацій; 
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– наявність диспропорцій у двосторонній 
торгівлі з основними партнерами;

– високі ризики фінансових втрат при про-
веденні експортних операцій;

– відсутність дієвих механізмів кредиту-
вання експорту;

– широке використання офшорних компаній 
та ухилення від податків.

Аналізуючи перераховані проблеми, можна 
дійти висновку, що на сучасному етапі фор-
мування експортного потенціалу країни зна-
чна увага має приділятися освоєнню та під-
готовці випуску нових видів товарів, розробці 
та впровадженню інновацій, нових технологій 
на підприємствах, оскільки розвиток науково-
технічної діяльності є передумовою успішного 
функціонування та покращення стану експорту. 
Проте інноваційна активність України вирізня-
ється нестабільними показниками. Зауважимо, 
що якщо за даними 2012-2013 рр. Україна під-
нялась в рейтингу на 9 позицій, то за даними 
2013-2014 рр. – втратила 11 позицій й посіла 
84 місце, хоча при цьому не втратила перспек-
тив для подальшого розвитку інноваційного 
потенціалу країни [19].

Однією з основних причин низької іннова-
ційної активності є недостатні обсяги фінан-
сування, передусім науки. Тому в таблиці 2 
відображено динаміку фінансування науки в 

Україні. Про проблеми з фінансовою підтрим-
кою досліджень в Україні яскраво свідчить 
також порівняльний аналіз з відповідними 
видатками інших країн світу (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
інтеграція України в глобальну торговельну 
систему має проводитись на основі виваженої 
зовнішньоекономічної політики з врахуванням 
всієї системи факторів впливу. Лише за таких 
умов доступ на світовий ринок стимулюватиме 
економічне зростання, сприятиме підвищенню 
рівня життя населення, розширить ринки збуту 
та дозволить отримати довіру провідних країн 
та міжнародних організацій. В цілому аналіз 
структури експорту України у 2005–2014 рр. 
свідчить про входження вітчизняної економіки 
у світову за сировинним і низькотехнологіч-
ним сценаріями. Наразі для промислових під-
приємств характерна предметна спеціалізація 
з наявністю жорстких технологічних ліній. 
Відповідно, науково-технічний потенціал вико-
ристовується неефективно та не дозволяє фор-
мувати для країни додаткові конкурентні пере-
ваги.

Тому для країни необхідні економічні 
реформи, які дозволять трансформувати соці-
ально-економічні відносини та прискорити 
запровадження високоефективної моделі роз-
витку для зміцнення економічного потенціалу 
країни, забезпечення стабільного й приско-
реного економічного зростання, формування 
інноваційної та конкурентоспроможної наці-
ональної економіки. Також для посилення 
експортного потенціалу України необхідно 
зосередити ресурси на виробництві конкуренто-
спроможної технологічної продукції.
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