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Зовнішньоекономічна діяльність країни відбиває
загальну концепцію національного розвитку економіки.
За умов від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі та нероз/
винутого внутрішнього ринку проблема відображення
негативних тенденцій у розвитку зовнішньої торгівлі на
соціально/економічному становищі країни набуває знач/
ної актуальності.

З моменту одержання незалежності Україна вста/
новила курс на підвищення відкритості економіки. За
період 2004—2007 рр. середнє значення експортної
квоти (відношення експорту до валового внутрішнього
продукту) становило близько 50%. Однак, значення
цього показника має тенденцію до зниження: з 61,2% у
2004 році до 44,8% у 2007 році.

Рівень інтегрованості країни у світове співтовари/
ство, роль держави на світовій арені залежать від її по/
тенціалу — максимальної здатності національної еко/
номіки при певному розвитку виробничих сил випуска/
ти товари та послуги, конкурентоспроможні на зовнішніх
ринках. До кола учасників зовнішньоекономічної діяль/
ності належать підприємства різних галузей економіки,
форм власності та напрямів господарювання. Таким
чином, експортний потенціал виступає своєрідним інди/
катором розвитку економіки та її участі у міжнародно/
му поділі праці.

У економічній літературі є немало публікацій, в яких
досліджуються різні аспекти оцінювання результатів
зовнішньої торгівлі країни [1; 3]. Але недостатньо вис/
вітлено практичне застосування показників збалансова/
ності зовнішньої торгівлі за окремими видами економі/
чної діяльності, що можна вивчати за такими напряма/
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Аналіз зовнішньої торгівлі видів економічної діяльності, які виробляють товари і послуги, не�

обхідний для ефективного управління економікою в цілому тому, що зовнішня торгівля впли�

ває на більшість макроекономічних показників. У статті розкриті основні показники збалансо�

ваності зовнішньої торгівлі, а також проведений порівняльний аналіз стану та динаміки зовніш�

ньої торгівлі за видами економічної діяльності.

The analysis of foreign trade of kinds of economic activities which develop the goods and the

services necessary for efficient control by economy as a whole because foreign trade influences the

majority of macroeconomic indicators. In article the basic indicators of equation of foreign trade are

opened, and also the comparative analysis of a condition and dynamics of foreign trade by economic

activities kinds is carried out.

ми: 1) аналіз структури експорту та імпорту за видами
економічної діяльності; 2) визначення основних абсо/
лютних та відносних показників збалансованості зовні/
шньої торгівлі; 3) порівняльний аналіз запропонованих
аналітичних показників за окремими видами економіч/
ної діяльності.

1. Аналіз структури експорту та імпорту за видами
економічної діяльності. У країні протягом 2004—2007 ро/
ків серед галузей, які виробляють товари, орієнтовани/
ми на експорт виявилися переважно галузі переробної
промисловості (частка експорту становила 91,7% у
2007 р.), а серед галузей, які виробляють послуги, —
діяльність транспорту та зв'язку (частка експорту —
64,9% у 2007р.), табл.1.

Слід зазначити, що серед галузей, які виробляють
товари, найбільша частка ВВП у валовому випуску Ук/
раїни також належить переробній промисловості
(17,2% у 2007 році), до складу якої входять: харчова,
текстильна, шкіряна, деревообробна, целюлозно/папе/
рова промисловості, видавнича справа, виробництво
коксопродуктів, нафтоперероблення, хімічне виробниц/
тво, гумові та пластмасові вироби, виробництво інших
неметалевих мінеральних виробів, металургія та оброб/
лення металу, виробництво машин та устаткування, інші
види виробництва [2]. А серед галузей, які виробляють
послуги, найбільша частка ВВП у валовому випуску Ук/
раїни після галузі торгівлі належить діяльності транс/
порту та зв'язку (11,4% у 2007 році). Однак, частка ек/
спорту діяльності транспорту та зв'язку протягом 2004—
2007 років знизилася на 18,5 в.п.

Щодо імпорту, то протягом 2004—2007 років серед
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галузей, які виробляють товари, найбільша частка імпор/
ту припадає також на переробну промисловість (75,7%
у 2007р.), а серед галузей, які виробляють послуги, —
діяльність транспорту та зв'язку (49,9% у 2007 р.). При/
чому частка імпорту переробної промисловості протя/
гом 2004—2007 років зросла на 11,8 в.п. в основному
за рахунок зниження частки імпорту добувної промис/
ловості за цей період на 10,9 в.п.

2. Визначення основних абсолютних та відносних
показників збалансованості зовнішньої торгівлі. За ме/
тодологією СНР ООН управлінням національних ра/
хунків Держкомстату України за таблицями "Витрати —
Випуск", за галузями, що виробляють товари, і за галу/
зями, що виробляють послуги, розраховуються наступні
статистичні показники для характеристики відкритості
та імпортної залежності за видом діяльності:

— експорт (Е);
— імпорт (І);
— валовий випуск товарів і послуг (ВВ);
— валовий внутрішній продукт (ВВП).
Експорт — це товари і послуги, які продані іншому світу.
Імпорт — це товари і послуги, які передані від іншо/

го світу.
Чистий експорт — це експорт мінус імпорт (Е — І)

або витрати іноземців. Додатне позитивне сальдо відби/
ває приплив валової доданої вартості, від'ємне — відплив
валової доданої вартості, та, відповідно, і грошей із краї/

ни. Від'ємне пасивне сальдо
чистого експорту у відсотках
до ВВП означає, що відпові/
дна частка створеного за
цей період у державі ВВП
після переходу у грошову
форму опинилась за межа/
ми країни, і ці гроші втраче/
но для власної економіки, а
через це скорочується номі/
нальна пропозиція грошей.
Відплив грошей за кордон є
потужним фактором демо/
нетизації економіки, тобто
зменшення забезпеченості
національного ринку гроши/
ма, що є негативною тенден/
цією.

Валовий випуск товарів
і послуг — це вартість то/
варів та послуг, які є резуль/
татом виробничої діяль/
ності одиниць/резидентів у
поточному періоді. Він оці/
нюється за основними ціна/
ми, які відображають ре/
альні надходження вироб/
ників. До складу основних
цін не входять будь/які по/
датки на продукти, але вони
містять субсидії на продук/
ти: виплати з державного
бюджету у зв'язку з регулю/
ванням цін, на покриття по/

точних збитків та компенсацію певних видів витрат [4].
Згідно з прийнятими в СНР межами виробництва,

валовий випуск товарів і послуг охоплює [5]:
— всі товари незалежно від їхнього використання

(як товари, поставлені іншим одиницям, що їх не вироб/
ляють, так і ті, що вироблені для власного кінцевого
споживання або валового нагромадження, включаючи
зміну запасів у виробника);

— послуги, вироблені для інших інституційних оди/
ниць, зокрема неринкові послуги органів державного
управління й некомерційних організацій;

— послуги домашніх господарств з проживання у
власному житлі та домашні послуги, які оплачуються.
Варто зауважити, що послуги, які виробляються домаш/
німи господарствами для власного споживання (приго/
тування їжі, прибирання, догляд за дітьми), не включа/
ються до вказаного випуску, але якщо вони виробля/
ються на платній основі, то реєструються як випуск.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — вартість кінце/
вих товарів та послуг, вироблених резидентами даної
країни. Таблиці "Витрати — Випуск" формують концеп/
туальні підходи до балансування результатів розра/
хунків ВВП, здобутих трьома методами: виробничим,
розподільним та методом кінцевого використання. За
виробничим методом ВВП є сумою валової доданої вар/
тості та чистих податків на продукти.

Результати зовнішньої торгівлі можна аналізувати
за допомогою таких абсолютних та відносних статис/
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0,2 3,5 +3,3 0,8 4,9 +4,1 

  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Таблиця 1. Структура експорту та імпорту галузей України, які
виробляють товари і які виробляють послуги, за 2004—2007 роки
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тичних показників:
1) сальдо зовнішньої

торгівлі або торговель/
ний баланс:

С = Е — І.
Якщо С = 0, то ба/

ланс є нульовим, якщо
знак "/", то вид діяль/
ності чи економіка —
виключно імпортером
товарів чи послуг, і на/
впаки, якщо "+", то — їх
чистим експортером);

2) рівень імпортної
залежності — відношен/
ня імпорту до ВВП (або
до ВВ):

%100  ;

3) рівень відкритості
виду діяльності або
ступінь участі у міжна/
родному розподілі праці
— відношення експорту
до ВВП:

%100We  ;

Якщо W
e
 < 10 %, то

спостерігається відносно
закрита економічна ді/
яльність; при W

e
 = 10—

35 % — середня від/
критість, а понад 35 % —
відносно відкрита еконо/
мічна діяльність.

4) коефіцієнт міжгалузевих зв'язків — відношення
зовнішньоторговельного обороту до ВВП, разів:

. .  ;

5) коефіцієнт покриття імпорту експортом (разів):

 ;

6) рівень спеціалізації за видом діяльності — част/
ка чистого експорту (сальдо зовнішньої торгівлі) у зов/
нішньоторговельному обороті:

 %100.. E
P .

3. Порівняльний аналіз аналітичних показників зов/
нішньої торгівлі за окремими видами економічної діяль/
ності. Оцінку збалансованості зовнішньої торгівлі за ви/
дами економічної діяльності можна здійснювати за да/
ними таблиць "Витрати — Випуск" України у цінах спо/
живачів [6], табл. 2.

Дані табл. 2 свідчать, що в Україні такі провідні галузі,
як добувна, переробна промисловості, а також рибне гос/
подарство мають високий ступінь імпортозалежності у
2007 році. В цілому за галузями, які виробляють товари,
спостерігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі (/
50943 млн грн. у 2007 році). Воно сформувалося переваж/

но за рахунок негативного сальдо в добувній промисло/
вості. Експорт товарів у 2007 році не покриває імпорт, що
є негативним явищем. Відкритим видом діяльності є лише
переробна промисловість. Решта галузей, які виробляють
товари, є відносно відкритими або закритими.
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Таблиця 2. Аналітичні показники результатів зовнішньої торгівлі за
видами економічної діяльності в Україні за 2007 рік
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