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Постановка проблеми. На даний час Укра-
їна продовжує знаходитись в глибокій соціально-
економічній та політичній кризі. Основні причини 
очевидні: анексія Російською Федерацією Криму 
та розв’язана нею ж війна на Донбасі. Вони стали 
значним потрясінням, що спричинило глибокий 
негативний ефект практично на всі сфери життя 
суспільства. Особливо чітко негативні тенденції 
відобразились на економічних показниках. Вітчиз-
няна економічна система, яка ніколи не вирізня-
лася особливою стійкістю, зазнала відчутного 
удару, що й спричинило глибоке падіння у всіх її 
сферах. Системний характер наявної економічної 
кризи посилюється війною, значною корупцією та 
політичними потрясіннями.

На цьому фоні чутливим індикатором стану 
вітчизняної економіки є стан та динаміка зовніш-
ньої торгівлі. Аналіз показників експортно-імпорт-
них операцій, їх структури та тенденцій – це не 
тільки обов’язкова складова оцінки поточного 
стану української економіки, але й відповідь на 
те, як наша країна реагує на зовнішні та внутрішні 
економічні виклики, яке місце вона займає в сис-
темі світової глобальної економіки.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем та тенденцій роз-
витку зовнішньої торгівлі України в свої працях 
займались Бураковський І., Гаврилюк О., Вишин-
ська Л.Т., Вдовин М.Л., Мазаракі А., Мельник Т.М., 
Паславська Н.Б. Савельєв Є. та інші.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз та 
оцінка поточного стану зовнішньої торгівлі, дослі-
дження динаміки розвитку основних її показників та 
визначення найважливіших тенденції розвитку.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В контексті функціонування національної еконо-
міки як системи, що взаємодіє із глобальною еко-
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номікою, зовнішню торгівлю розглядають як час-
тину зовнішньоекономічної діяльності держави. 

Згідно з українським законодавством, а саме, 
із Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», під зовнішньоекономічною діяльністю 
розуміють діяльність суб'єктів господарської діяль-
ності України та іноземних суб'єктів господарської 
діяльності, що побудована на взаємовідносинах 
між ними та має місце як на території України, так 
і за її межами [1].

Відповідним чином зовнішню торгівлю України 
можна визначити як один з найважливіших та най-
поширеніших видів зовнішньоекономічної діяль-
ності. По своїй суті, це взаємодія вітчизняних та 
іноземних суб’єктів господарювання, як на терито-
рії України, так і поза її межами щодо здійснення 
операцій купівлі-продажу товарів та послуг.

В спеціалізованій науковій літературі, а також 
з точки зору законодавства та господарської прак-
тики, зовнішня торгівля поділяється на експортну 
(деколи її називають вивізна) та імпортну (ввізну). 
В процесі нашого аналізу ми будемо користува-
тись загальноприйнятими спрощеними формулю-
ваннями: експорт та імпорт. 

Закон передбачає, що експорт – це продаж 
товарів українськими суб'єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності іноземним суб'єктам господар-
ської діяльності (у тому числі з оплатою в негро-
шовій формі) з вивезенням або без вивезення цих 
товарів через митний кордон України, включаючи 
реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт 
(реекспорт товарів) означає продаж іноземним 
суб'єктам господарської діяльності та вивезення 
за межі України товарів, що були раніше імпорто-
вані на територію України [1].

В свою чергу, імпорт – купівля (у тому числі 
з оплатою в негрошовій формі) українськими 
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суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності в іноземних суб'єктів 
господарської діяльності това-
рів з ввезенням або без ввезення 
цих товарів на територію України, 
включаючи купівлю товарів, при-
значених для власного спожи-
вання установами та організаці-
ями України, розташованими за її 
межами [1].

Найбільш загальним показни-
ком, що дає уявлення про стан 
та динаміку зовнішньої торгівлі, є 
зовнішньоторговельний баланс. 
Зовнішньоторговельний баланс 
відображає співвідношення вартіс-
них показників імпорту та експорту 
товарів та послуг країни за визна-
чений проміжок часу (найчастіше 
визначають за квартал чи рік). На 
цій основі визначають показник – 
сальдо торгівельного балансу, що 
є різницею між загальною вар-
тістю експорту та імпорту товарів 
і послуг країни.

На рисунку 1 наведемо показ-
ники зовнішньоторгового балансу 
України та їх динаміку протягом 
2012-2015 рр.

На основі наведених на рис. 1 
даних видно, що протягом всього 
аналізованого періоду спостеріга-
ється скорочення об’ємів зовніш-
ньої торгівлі. Так у 2015 р. у порів-
нянні із 2012 р. об’єми експорту 
скоротились більш ніж у 42%, ще 
більшого спаду зазнав імпорт, який 
скоротився на більш ніж на 52%. 
Як бачимо з діаграми, найбільш 
негативний тренд спостерігався у 
2014-2015 рр., що є цілком законо-
мірним явищем, виходячи із історії 
анексії Криму та розвитку військо-
вих дій на сході нашої країни.

Наведений графік відображає 
загальну тенденцію розвитку еко-
номічної кризи, оскільки, як ми вже 
зазначали, стан зовнішньої тор-
гівлі виступає чутливим індикато-
ром загальної економічної ситуації 
в країні. 

Однак, не дивлячись на загаль-
ний негативний тренд розвитку 
основних показників зовнішньої 
торгівлі України, у зовнішньотор-
говельному балансі існує пози-
тивна тенденція. Вона пов’язана 
із зростанням позитивного сольдо 

 

 

 

рис. 1. Зовнішньоторговельний баланс україни 2012-2015 рр.  
 (млн. дол. сШа)*

* Складено на основі даних Держкомстату України [2, 3]

рис. 2. Географічна структура імпорту україни за 2015 рік*

* Складено на основі даних Держкомстату України [3]

рис. 3. Географічна структура експорту україни за 2015 рік*

* Складено на основі даних Держкомстату України [3]
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балансу. Як бачимо із даних, наведених на рис. 1, 
у 2012-2013 рр. сальдо зовнішньоторговельного 
балансу України мало негативне значення на рівні 
-8878,8 та -8514,2 млн. дол. США відповідно. Проте, 
вже у 2014-2015 рр. воно досягло позитивного зна-
чення на рівні 3356,2 та 3828,2 млн. дол. США від-
повідно. Це пов’язано із різким падінням імпорту на 
фоні більш повільного скорочення експорту.

Якщо говорити про причини диспропорцій у 
падіннях експорту та імпорту, то тут існує комп-
лекс не тільки економічних, але й і політичних чин-
ників, пов’язаних із взаємовідносинами України з 
Російською Федерацією, яка ще до сьогодні зали-
шається одним з основних зовнішньоторговельних 
партнерів України. На підтвердження наведемо 
географічну структуру імпорту та експорту товарів 
для України за минулий 2015 рік (див рис. 2 та 3).

Агресивна політика Росії щодо України при-
звела до значного скорочення економічного спів-
робітництва між країнами, представимо динаміку 
зовнішньоторговельних відносин між країнами 
графічно (див рис. 4).

У порівнянні із 2011, у 2015 році об’єми експорту 
українських товарів до Росії скоротились майже 
на 15 млрд. дол. США, що у відносних показниках 
становить -75,6%. Ще більш вражаюча картина 
скорочення імпорту, падіння якого за аналогіч-
ний період становить понад 21,6 млрд. дол. США. 
Проте, відносне скорочення російського імпорту, 
яке склало -74,3%, пропорційно практично дорів-
нює скороченню експорту товарів. 

На цьому фоні беззаперечно позитивним чин-
ником є скорочення імпортозалежності України від 
Росії. Так, сальдо зовнішньої торгівлі між Україною 
та Росією протягом 2011-2015 рр. має позитивну 
динаміку (див. рис. 4), скорочення негативного 
торгівельного балансу за даний період склало 
більш ніж 6,6 млрд. дол. США.

За останніми даними Державного комітету ста-
тистики України, протягом січня-липня 2016 року 
сальдо торгового балансу товарами між Україною та 
Росією склало близько -0,7 млрд. дол. США, у порів-
нянні із -1,55 млрд. дол. США за аналогічний період 
2015 року. Тобто позитивна тенденція до зменшення 

імпортозалежності вітчизняної еко-
номіки від Росії, а відповідно міні-
мізації ризиків, пов’язаних з мож-
ливістю економічного тиску РФ на 
Україну, зберігається.

Якщо розглянути поточний 
стан та динаміку змін зовнішньої 
торгівлі України в розрізі товарної 
структури, ми отримаємо відповідь 
на питання, які з галузей вітчиз-
няної економіки зазнали найбіль-
шого впливу в результаті поточної 
кризи спровокованої військовим 
конфліктом із Росією.

Проаналізуємо динаміку окре-
мих, найбільших за обсягами, 
товарних груп в структурі імпорту 
та експорту України за останніх 
три роки (див рис. 5 та 6).

Щодо імпорту, то в даному 
випадку лідерами за обсягами 
зовнішньої торгівлі України є 
наступні товарні групи:

27 – палива мінеральні; 
нафта і продукти її перегонки 
(об’єм імпорту за 2015 р. склав 
10882,4 млн. дол. США);

84 – реактори ядерні, котли, 
машини (3578,2 млн. дол. США);

85 – електричні машини 
(2695,2 млн. дол. США);

39 – пластмаси, полімерні мате-
ріали (2093 млн. дол. США);

87 – засоби наземного 
транспорту, крім залізничного 
(1619,9 млн. дол. США);

 

 

рис. 4. динаміка зовнішньої торгівлі товарами між україною  
та російською федерацією 2011-2015 рр. (тис. дол. сШа)*

* Складено на основі даних Держкомстату України

рис. 5. динаміка окремих товарних груп в структурі імпорту україни 
2013-2015 рр. (млн. дол. сШа)*

* Складено на основі даних Держкомстату України [3]
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30 – фармацевтична продукція (1367 млн. дол. 
США);

38 – різноманітна хімічна продукція 
(931,1 млн. дол. США) [3].

Розглянемо динаміку імпорту по кожній з пред-
ставлених товарних груп протягом 2013-2015 рр. 
(рис. 5).

Прогнозовано домінуюче місце в структурі 
українського імпорту складають енергоресурси. 
Не дивлячись на те, що останніми роками спосте-
рігається зменшення об’ємів закупівель енергоре-
сурсів, їх частка в імпорті залишається найбільш 
суттєвою (див. табл. 1).

На основі даних, наведених у таблиці, 
бачимо, що протягом останніх років скорочення 
закупівель енергоресурсів практично пропо-
рційне до загального падіння імпорту. Виняток 
становить 2013 рік, у якому падіння закупівель 
енергоресурсів склало -19,3% у порівнянні із 
2012 роком, в той час, коли скорочення імпорту 
становило лише -8,8%. Відповідно практично 
незмінною лишається частка імпортованих 
енергоресурсів в загальній товарній структурі 
українського імпорту, більш того, у 2015 році 
вона зросла на 4,3%.

Звичайно, ми можемо говорити про абсо-
лютне вираження скорочення споживання 
імпортних енергоресурсів, яке в грошовому екві-
валенті у 2015 р. у порівнянні із 2013 р. склало 
-10278,4 млн. дол. США. Проте, 
на фоні проаналізованих нами 
загальних тенденцій скорочення 
товарного імпорту, ми можемо 
говорити не стільки про значне 
підвищення енергоефективності 
в Україні, скільки про загальну 
тенденцію до скорочення спожи-
вання на фоні економічної кризи 
та загального падіння купівельної 
спроможності населення. 

Аналогічно до імпорту, проана-
лізуємо динаміку найбільших за 
об’ємами товарних груп в структурі 
українського експорту за той же 
період 2013-2015 рр. За даними 

Державного комітету статистики в товарній струк-
турі експорту лідерами є наступні групи товарів: 

72 – чорні метали (об’єм експорту за 2015 р. 
склав 8077,6 млн. дол. США);

10 – зернові культури (6057,5 млн. дол. США);
15 – жири та олії тваринного або рослинного 

походження (3299,8 млн. дол. США);
26 – руди, шлак і зола (2216,5 млн. дол. США);
85 – електричні машини (1979,2 млн. дол. США);
84 – реактори ядерні, котли, машини 

(1961,6 млн. дол. США);
12 – насіння і плоди олійних рослин 

(1475,5 млн. дол. США).
Розглянемо динаміку експорту по кожній з пред-

ставлених товарних груп протягом 2013-2015 рр. 
(рис. 6).

Динаміка проаналізованих товарних груп від-
повідає загальній тенденції скорочення вітчиз-
няного експорту протягом 2013-2015 рр. Так, 
згідно з даними Держкомстату за даний період 
експорт товарів з України знизився на -38,8% з 
62,3 млрд. дол. США у 2013 р. до 38,1 млрд. дол. 
США у 2014 р. Щоправда, тенденції падіння екс-
порту нижчі у порівнянні із скороченням імпорту, 
що дозволило останніми роками, як вже зазнача-
лось, отримати позитивне сальдо зовнішньоторго-
вого балансу (див. рис. 1)

висновки з проведеного дослідження. 
Загальна динаміка зовнішньої торгівлі України 

Таблиця 1
частка та динаміка енергоресурсів (нафта, природній газ та кам’яне вугілля)  

в структурі товарного імпорту україни 2013-2015 рр.*

роки

Загальний 
імпорт 

товарів, 
(млн. дол. 

сШа)

динаміка 
(відносно 

попереднього 
року)

вартість імпортованих 
енергоресурсів (палива 

мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки), 

(млн. дол. сШа)

динаміка 
(відносно 

попереднього 
року)

частка в 
загальному 

імпорті

динаміка 
(відносно 

попереднього 
року)

2013 75834,6 -8,8% 21160,8 -19,3% 27,9% -11,5%
2014 54428,7 -28,2% 15143,8 -28,4% 27,8% -0,3%
2015 37516,4 -31,1% 10882,4 -28,1% 29,0% 4,3%

* Складено на основі даних Держкомстату України [3]

рис. 6. динаміка окремих товарних груп в структурі експорту україни 
2013-2015 рр. (млн. дол. сШа)*

* Складено на основі даних Держкомстату України [3]
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відображає тенденції національної економіки, 
характерною рисою якої останнім часом є сис-
темна криза, пов’язана із військовим конфліктом 
з Росією, втратою окремих територій, глибокими 
соціально-політичними змінами. Тому тенден-
ція до загального скорочення обсягів зовнішньої 
торгівлі є очікуваним та прогнозованим явищем. 
Значно повільніше відбуваються структурні 
зміни у зовнішній торгівлі, як і в географічному 
розрізі (не дивлячись на агресію, Росія зали-
шається головним торговим партнером Укра-
їни), так і в товарній структурі. Але, не дивля-
чись на значні проблеми, вже намітились певні 
позитивні тенденції, зокрема, що стосується 
співвідношення експортно-імпортних операцій, 
неухильного скорочення імпортозалежності від 

Росії, географічної диверсифікації вітчизняного 
імпорту та експорту. 
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