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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах світового розвитку актуальності набу-

ває дослідження зовнішньоекономічної діяльності регіонів. Це
пов'язано з необхідністю забезпечувати розвиток економічно-
го потенціалу регіонів та збільшення їх участі у міжнародних про-
цесах. Зовнішньоекономічна діяльність відкриває нові можли-
вості для регіонів та країни в цілому, що позначається на зрос-
танні її конкурентоспроможності на світовому ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основ та розробці методики аналізу зовніш-
ньоекономічної діяльності присвячені праці І. Артеменко, І. Аме-
ліної, М. Барановської, В. Гончаренко, А. Румянцева, Ю. Коза-
ка, Н. Логвіновой, Н. Тюріна, О. Шкурупія та ін. [1—5]. Проте
окремої уваги заслуговує аналіз зовнішньоекономічної діяль-
ності регіонів України.

УДК 332.14:339.9

М. В. Калашник,
здобувач кафедри міжнародної економіки,
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

M. Kalashnik,
postgraduate student, Department of international economics, Cherkasy state technological university, Cherkasy

DYNAMICS OF MAIN INDICATORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY REGIONS OF UKRAINE

У статті досліджується динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності ре-
гіонів України на сучасному етапі світового розвитку. Проаналізовано показники обсягу та інтен-
сивності міжнародної торгівлі регіонів України. До показників обсягу було віднесено обсяги
експорту, імпорту, зовнішньоторгівельного балансу та зовнішньої торгівлі, до показників інтен-
сивності: експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти. Проаналізовано загальний рівень
активності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Виявлено значні відмінності у
міжнародній торгівлі товарами та послугами як в регіональному розрізі так і на загальнонаціо-
нальному рівні. Здійснено групування регіонів України відповідно до рівня їх залежності від
зовнішньої торгівлі. Досліджено основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності
регіонів України в глобальному контексті. Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на
динаміку обсягів вітчизняного імпорту та експорту.

The article investigates the dynamics of the main indicators of foreign economic activity of regions
of Ukraine at the present stage of world development. The indicators of volume and intensity of
international trade of regions of Ukraine are detailed analyzed. The volume indicators include exports,
imports, trade balance of foreign trade and foreign trade volume of trade. The intensity indicators
include export quota, import quota and the quota of foreign trade turnover. The overall assessment
of the level of activity of foreign economic activities of the regions of Ukraine was analyzed. Significant
differences in international trade in goods and services as in the regions and at the national level
were found. According to the level dependence on foreign trade was formed groups of regions. The
main trends in the development of foreign economic activities of the regions of Ukraine in modern
global context were formulated. Іmpact of the global financial crisis on the domestic dynamics of
imports and exports was analyzed.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є аналіз динаміки показників зовнішньо-

економічної діяльності регіонів України та визначення основ-
них тенденцій їх розвитку. Основними завданнями досліджен-
ня є аналіз показників обсягів та інтенсивності міжнародної
торгівлі регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними показниками обсягу міжнародної торгівлі є об-

сяги експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту та зов-
нішньоекономічного сальдо. Аналіз їх абсолютних значень
здійснювався з 2006 по 2013 рр. з метою дослідження основ-
них тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регі-
онів України [6].

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг експорту товарів Украї-
ни зростав і становив 38367,7 і 66967,3 млн дол. США відповід-
но, у 2009 році відбулось його зниження до 39695,7, з 2010 по
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2012 рр. — зростання до 68809,8, а у 2013 році — зниження до
63312,0. У 2006 році найбільший обсяг експорту товарів відміче-
но у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській об-
ластях та м. Києві. Станом на 2013 рік найбільший обсяг експор-
ту товарів відмічено у Донецькій (12408,2 млн дол. США), Дніпро-
петровській (9795,3), Запорізькій (3678,5), Луганській (3544),
Полтавській (2654,6) областях та м. Києві (12341,5). У 2006 році
найменший обсяг експорту товарів відмічено у Тернопільській,
Чернівецькій, Кіровоградській областях та м. Севастополі. З 2010
по 2013 рр. областями з найменшим показником експорту були
Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та м. Севастополь.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг експорту послуг Ук-
раїни зростав і становив 7505,5 і 11741,3 млн дол. США відпо-
відно, у 2009 році — знизився до 9598,3, а з 2010 по 2013 зріс
до значення 14509,2. У 2006—2008 рр. найбільші показники
експорту послуг спостерігались у Дніпропетровській, До-
нецькій, Одеській областях та м. Києві. У 2010—2013 рр. до
областей-лідерів долучається Харківська область, за цей пер-
іод також відмічається поступове зростання цих показників. У
2006 р. найменші показники експорту послуг спостерігались у
Житомирській (5,9 млн дол. США), Тернопільській (6,5), Чер-
каській (6,6), Чернівецькій (1,9), Чернігівській (3,8) областях, а
у 2013 — у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій та
Чернігівській.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг імпорту товарів України
зростав і становив 45034,5 і 85535,3 млн дол. США відповідно,
у 2009 році знизився до 45433,1, з 2010 до 2012 року зріс до
84658,1, а у 2013 році відбулось скорочення до 76964,0. У 2006
році найвищі показники імпорту товарів відмічено у Дніпропет-
ровській, Донецькій, Запорізькій областях та м. Києві. Станом
на 2013 рік значення даного показника становили Дніпропет-
ровська область — 5346,5, Донецька — 4053,8, Київська —
4734,8, Одеська — 3438,6, м. Київ 26672,9. У 2006—2008 рр.
найнижчі показники імпорту товарів були у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі. У період
з 2010 по 2013 роки областями з найнижчим значенням імпорту
товарів залишались Кіровоградська, Херсонська, Чернівецькій
області та м. Севастополь.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг імпорту послуг України
зріс з 3812,4 до 6468 млн дол. США, у 2009 році знизився до
5173,5, а з 2010 по 2013 роки зростав і становив 7649,3. У 2006—
2008 рр. найбільший обсяг імпорту послуг спостерігався у
Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській областях
та м. Києві. З 2010 по 2013 рік лідерами за імпортом послуг були
Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська області та м.
Київ. З 2006 по 2008 рр. найменший обсяг імпорту послуг було
відмічено у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У 2012—
2013 рр. низькі показники спостерігались у Житомирській, Хер-
сонській та Чернівецькій областях та м. Києві.

З 2006 по 2008 рр. загальне сальдо зовнішньої торгівлі то-
варами було від'ємним і складало -6666,8 та -18568 млн дол.
США відповідно. У 2009 році воно дорівнювало -5737, а з 2010
по 2012 роки знову відбувалось його зростання до -15848,2, у
2013 році його значення було на рівні -13651,9. З 2006 по 2007
рр. найбільші показники сальдо зовнішньої торгівлі товарами
були у Дніпропетровській, Донецькій і Кіровоградській облас-
тях. А у 2013 році у Дніпропетровській (4448,8), Донецькій
(8354,4), Запорізькій (1918,6), Луганській (1694,1), Полтавській
(1543) областях. Найвищі від'ємні показники сальдо зовнішньої
торгівлі товарами у 2006 році спостерігались у Київській,
Одеській областях і м. Києві. У 2013 р. у Київській (-2761),
Львівській (-1364,2), Одеській (-1810,2) областях та м. Києві (-
14331,3).

З 2006 по 2008 рік загальне сальдо зовнішньої торгівлі по-
слугами України зростало з 3693,1 до 5273,3 млн дол. США, у
2009 році відбулось зниження до 4424,8, до 2011 року знову
зростання до рівня 7557, у 2012 зниження до 6821,3, а у 2013
незначне зростання до 6859,9. З 2006 по 2010 рр. найвищі по-
казники сальдо зовнішньої торгівлі послугами зафіксовано у
АРК, Одеській областях та м. Києві. А у 2013 р. найвищій рівень
даного показника було відмічено у АРК (445,8), Одеській об-
ласті (908,1) та м. Києві (741,6). Найвищі від'ємні показники саль-
до зовнішньої торгівлі послугами у 2006 році відмічено у Дніпро-
петровській, Сумській, Харківській областях, у 2012 — у Дніпро-
петровській (-42,7) та Полтавській (-118,6).

Зовнішньоторговельний оборот товарів України з 2006
по 2008 рік зріс з 83402,2 до 152502,61 млн дол. США, у
2009 році знизився до 85128,8, до 2012 року зріс до 153467,9
, а у 2013 році відбулось зниження до 140276. Найвищі по-
казники зовнішньоторговельного обороту товарів з 2006 по
2013 рр. спостерігались у Дніпропетровській, Донецькій
областях та м. Києві. Найнижчі показники зовнішньоторго-
вельного обороту товарів з 2006 по 2009 роки були у Кіро-
воградській, Тернопільській, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі. Станом на 2013 рік низькі показники зовнішньо-
торговельного обороту товарів відмічено у Тернопільській
(714,8), Херсонській (643,7), Чернівецькій (283,4) областях
та м. Севастополі (203,2).

Зовнішньоторговельний оборот послуг України з 2006 по
2008 рр. зріс з 3693,1 до 18209,2 млн дол. США, у 2009 році
знизився до 14771,9, з 2010 року знову почав зростати і у 2013
році становив 22158,5. Найвищі показники зовнішньоторговель-
ного обороту послуг у 2006—2007 рр. були у Донецькій,
Одеській областях та м. Києві. У 2013 р. лідерами за цим показ-
ником стали Дніпропетровська (1047 млн дол. США), Донецька
(1217), Одеська (1423,7) області та м. Київ (6883,7). Найнижчі
показники зовнішньоторговельного обороту послуг у 2006—
2007 рр. спостерігались у Житомирській, Кіровоградській,
Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській об-

Рис. 1. Експортна квота товарів за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)
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ластях. У 2013 році значним відставанням відзначилась Черні-
вецька область.

Основними показниками інтенсивності міжнародної торгівлі
є експортна квота, імпортна квота та зовнішньоторговельна кво-
та. Аналіз їх абсолютних значень здійснювався з 2006 по 2011
рр. з метою дослідження основних тенденцій розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності регіонів України [6].

Експортна квота товарів в Україні з 2006 по 2011 рік відрізня-
лась значним коливанням значень: 2006 р. — 46%, 2007 р. —
34,5%, 2008 р. — 37,2, 2009 р. — 33,8%, 2010 р. — 37,7%,
2011 р. — 41,8% (рис. 1).

Найбільше значення експортної квоти по товарам у 2006
році було у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Мико-
лаївській, Полтавській областях, у 2011 рр. у Дніпропет-
ровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій та Луганській
областях. Найнижчі значення експортної квоти по товарам у
2006 році зафіксовано у Волинській, Київській, Одеській,
Харківській областях та м. Києві. У 2011 р. — у АРК, Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі.

Експортна квота послуг в Україні у 2006 році було 10,98%,
з 2007 по 2008 рр. вона знизилась до 6,5%, а з 2009 по 2011 рр.
зросла до 8,44% (рис. 2).

Найбільше значення експортної квоти по послугам у 2006
р. відмічено у АРК, Миколаївській, Одеській областях, м. Києві,
м. Севастополі. У 2011 р. у АРК, Київській, Миколаївській,
Одеській областях, м. Києві та м. Севастополі. Найнижчі зна-
чення експортної квоти по послугам у 2006 році у Житомирській,
Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. У 2011 р. —
у Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та
Чернігівській областях.

Загальне значення імпортної квоти товарів по Україні у 2006
році становило 65,9%, до 2009 року знизилось до 38,8%, а до
2011 року знову зросло до 50,5% (рис. 3).

 Високі значення імпортної квоти по товарам у 2006 р. заф-
іксовано у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, За-
порізькій, Київській областях та м. Києві. У 2011 р. — у Закар-
патській, Київській, Львівській, Одеській областях та м. Києві.
Низькі значення імпортної квоти по товарам у 2006 р. були у
АРК, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Тер-
нопільській областях та м. Севастополі. У 2011 р. — у Вінницькій,
Кіровоградській, Херсонській, Чернівецькій області та м. Сева-
стополі.

Загальне значення імпортної квоти послуг у 2006 р. зафік-
совано на рівні 5,58%, у 2007 році зниження до 3,49, до 2009 р.
зростання до 4,41, а до 2011 р. зниження до 3,8% (рис. 4).

Високий рівень імпортної квоти по послугам у 2006 р.
був у Вінницькій, Одеській, Сумській областях, м. Києві та м. Се-
вастополі. У 2011 р. — у Дніпропетровській, Київській, Одеській,
Сумській, Харківській областях та м. Києві. Низький рівень імпор-
тної квоти по послугам у 2006 році був у АРК, Житомирській,
Кіровоградській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У
2011 р. — у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Загальне значення зовнішньоторговельної квоти товарів у
2006 р. становило 61 %, у 2007 р. знизилось до 38,5, у 2008 р.
зросло до 42,4, у 2009 р. знизилось до 36,3, а до 2011 р. зросло
до 46,2% (рис. 5).

Високі значення зовнішньоторговельної квоти товарів у
2006 р. були у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій, Луганській областях та м. Києві. У 2011 р. — у До-
нецькій, Закарпатській, Запорізькій областях та м. Києві.

Рис. 2. Експортна квота послуг за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)

Рис. 3. Імпортна квота товарів за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

75

Низькі значення зовнішньоторговельної квоти товарів у 2006
р. були у АРК, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській об-
ластях та м. Севастополі, у 2011 р. — у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі.

Загальна зовнішньоторговельна квота по послугам у 2006
р. становила 8,3%, у 2007 р. знизилась до 4,9, а до 2011 р. зрос-
ла до 6,13% (рис. 6).

Найвищі значення зовнішньоторговельної квоти послуг у
2006—2011 рр. були у Одеській області, м. Києві та м. Севасто-
полі. Низькі значення зовнішньоторговельної квоти послуг у 2006
р. відмічено у Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Чер-
нівецькій та Чернігівській областях, у 2011 р. — у Житомирській,
Кіровоградській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій
областях.

На основі проведеного аналізу показників обсягу зовніш-
ньої торгівлі регіонів України за 2006—2013 роки можна зро-
бити висновок про значний вплив зовнішньоекономічної діяль-
ності на економіку країни в цілому та на економіку регіонів зок-
рема. Щодо ролі регіонів у сфері розвитку зовнішньої торгівлі,
то вона наступна. Зростаюча динаміка експорту товарів у Дніпро-
петровській, Донецькій, Запорізькій, Луганські, Полтавській об-
ластях та м. Києві, спадна — у Тернопільській, Херсонській, Чер-
нівецькій областях та м. Севастополі. Зростаюча динаміка екс-
порту послуг у Дніпропетровській, Донецькій, Київській,
Одеській, Харківській областях та м. Києві, спадна — у Кіровог-
радській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Зростаюча динаміка імпорту товарів у Дніпропетровській,
Донецькій, Київській, Одеській областях та м. Києві, спадна — у
Кіровоградській, Херсонській, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі. Зростаюча динаміка імпорту послуг у Дніпропет-

ровській, Донецькій, Київській, Одеській областях та м. Києві,
спадна — у Житомирській, Херсонській, Чернівецькій областях
та м. Севастополі.

Високе позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у
Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Пол-
тавській областях, високе негативне — у Київській, Львівській,
Одеській областях та м. Києві. Високе позитивне сальдо зовні-
шньої торгівлі послугами у АРК, Одеській області та м. Києві,
високе негативне — у Дніпропетровській та Полтавській облас-
тях.

Високий обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів у
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, низький —
у Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій
областях та м. Севастополі. Високий обсяг зовнішньоторговель-
ного обороту послуг у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській
областях та м. Києві, низький — у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі.

На основі проведеного аналізу показників інтенсивності зов-
нішньої торгівлі регіонів України за 2006—2011 роки можна
зробити наступні висновки: значення показника експортної квоти
товарів показує високий ступінь залучення до світової економі-
ки, показник експортної квоти товарів — низький; значення по-
казника імпортної квоти товарів показує високий ступінь імпор-
тної залежності, показник імпортної квоти послуг — низький;
значення зовнішньоторговельної квоти товарів свідчить про се-
редній рівень залежності від світової торгівлі, значення зовніш-
ньоторговельної квоти послуг — низький.

Щодо ролі регіонів України у інтенсивності зовнішньої
торгівлі, то вона наступна. Високий рівень експортної квоти то-
варів відмічено у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,

Рис. 4. Імпортна квота послуг за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)

Рис. 5. Зовнішньоторговельна квота товарів за регіонами України
у 2006—2011 рр., (%)
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Луганській та Запорізькій областях, низький — у АРК, Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Києві.
Високий рівень експортної квоти послуг зафіксована у АРК,
Київській, Миколаївській, Одеській областях, м. Києві та м. Се-
вастополі, низький — у Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій
та Чернігівській областях.

Високий рівень імпортної квоти по товарам був у Закар-
патській, Київській, Львівській, Одеській областях та м. Києві,
низький — у АРК, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській,
Чернівецькій областях та м. Севастополі. Високий рівень імпор-
тної квоти по послугам був у Дніпропетровській, Київській,
Одеській, Сумській, Харківській областях та м. Києві, низький
— у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській, Хер-
сонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Станом на 2006 р. на основі аналізу зовнішньоторговель-
ної квоти товарів до групи регіонів з високою залежністю від
зовнішньої торгівлі віднесено: Дніпропетровську, Волинську,
Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Лугансь-
ку, Миколаївську, Полтавську області та м. Київ, з низькою —
Тернопільську область, всі інші регіони — до групи регіонів з
середньою залежністю. У 2011 р. до групи регіонів з високою
залежністю відносяться Волинська, Дніпропетровська, Донець-
ка, Закарпатська, Запорізька, Луганська області та м. Київ, з
низькою — Херсонська, Чернівецька області та м. Севасто-
поль, всі інші регіони — до групи регіонів з середньою залеж-
ністю.

Станом на 2006 р. на основі аналізу зовнішньоторговель-
ної квоти послуг до групи регіонів з середньою залежністю від
зовнішньої торгівлі віднесено: Одеську область та м. Київ, всі
інші регіони — до групи регіонів з низькою залежністю. У 2011
р. всі регіони України віднесено до групи регіонів з низькою за-
лежністю.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного дослідження показ-

ників обсягів та інтенсивності зовнішньої торгівлі можна зроби-
ти загальний висновок про важливу роль зовнішньої торгівлі у
розвитку України та її регіонів. На розвиток зовнішньоекономі-
чної діяльності України та її регіонів вагомий вплив мають світові
тенденції розвитку, зокрема фінансово-економічні кризи.

Загальними тенденціями розвитку зовнішньоекономічної
торгівлі регіонів України є загальне перевищення імпорту над
експортом, більше абсолютне значення обсягів торгівлі товара-
ми ніж послугами, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товара-
ми, додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами. До світової
економіки регіони України у більшій мірі залучені торгівлею
товарами ніж послугами, слід відмітити високий ступінь імпорт-
ної залежності торгівлі товарами та низький ступінь імпортної
залежності торгівлі послугами. Зовнішня торгівля регіонів Ук-

раїни характеризується середньою залежністю у сфері торгівлі
товарами та низькою — у сфері торгівлі послугами.

З метою поліпшення ситуації у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності регіонів України необхідне підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняних товарів з метою заміщення імпор-
ту та активний розвиток сфери послуг як основи для подальшо-
го розвитку зовнішньої торгівлі. Крім цього більш детального
аналізу потребує дослідження структури зовнішньої торгівлі для
більш точної характеристики наведених тенденцій розвитку.
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Рис. 6. Зовнішньоторговельна квота послуг за регіонами України
у 2006—2011 рр., (%) (м. Київ 21 % та 10% відповідно)


