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 Україна має величезний потенціал для нарощування експорту продукції з більш високою доданою вартістю, але наразі цей 
потенціал не реалізовується. 

 У структурі експорту з України досі переважають метали та зерно. Основна потенційна можливість для України, зважаючи на 
переваги її доступу до ринку ЄС та взаємопроникнення технологій і навиків, полягає у досягненні стрімкого росту експорту, 
інтегрованого у глобальні виробничі цикли створення доданої вартості. 

 Реформи, покликані залучити прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та створити ефективну й конкурентоспроможну систему логістики, 
відіграватимуть велику роль у зміцненні потенціалу експорту та економічного зростання України.  

У структурі експорту України зберігається концентрація сировинних матеріалів. 

Україна має величезний потенціал з точки зору виходу на європейські та глобальні ринки для нарощування обсягів експорту продукції та 
заохочення економічного зростання, але наразі цей потенціал не реалізовується. Україна має стратегічно важливе географічне розташування на 
перехресті шляхів між Європою та Азією, найбільші в Європі площі родючих земель сільськогосподарського призначення, велике населення з високим рівнем 
освіти, а у 2015 році уклала з ЄС Угоду про асоціацію, що передбачає утворення Глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ). Ці ресурси відкривають 
перед Україною величезні можливості для нарощування обсягів експорту різноманітної продукції з високою доданою вартістю. Міжнародний досвід показав, 
що для збереження високих темпів економічного зростання протягом тривалого періоду необхідно забезпечити стрімкий розвиток секторів, які виробляють 
товари й послуги з високою доданою вартістю. Проте за останнє десятиліття частка України у світовому експорті дещо знизилася: з 0,35% у 2008 році й 0,34% 
у 2013 році до 0,28% у 2017 році. Загальна вартість товарів і послуг, експортованих з України, становила у 2017 році 48% ВВП, але вигоди, пов'язані з 
відкритістю для торгівлі: зокрема, перетікання технологій та переливання знань, -- досі залишаються вельми обмеженими. Попри переорієнтацію торгівлі з 
країн СНД на решту глобального ринку у структурі ринку експорту України зберігається високий рівень концентрації металу або сільськогосподарської 
продукції. У 2017 році продукція чорної металургії — чавун і сталь — домінувала у структурі експорту з України, оскільки на неї припадало 20% загального 
обсягу експорту; друге місце посіло зерно, на яке припадало 15% загального обсягу експорту. 

У структурі експорту з України домінують метали та зерно, але протягом останнього десятиліття в ній відбувається перехід від енергоємних 
металів до продукції сільського господарства. Частка енергоємної експортної продукції — чавуну та сталі — зменшилась унаслідок змін у цінах на 
енергоносії, що імпортуються. Протягом останніх двох десятиліть економічні перетворення в Україні стримувалися успадкованими з минулих часів низькими 
тарифами на енергію, що приносило вигоду окремим секторам в короткостроковій перспективі, але не давало змоги здійснити давно назрілу реструктуризацію 
в промисловості. Українська чорна металургія залишається дуже енергоємною: близько чверті загального обсягу продукції виробляється в мартенівських 
печах, від яких відмовилися виробники майже всіх країн світу. По-друге, природомісткі товари — насамперед, продукція сільського господарства, на яку 
припадає понад половина вартості експортної продукції, -- стали важливою складовою українського експорту. По-третє, триває скорочення частки 
капіталомісткого експорту. Внаслідок недостатнього обсягу інвестицій частка капіталомісткої експортної продукції знизилась у 2017 році до рівня, що ледь 
перевищує 16%. І, нарешті, частка трудомісткої продукції — а це той ресурс, який Україна має як одна з найбільших країн Європи — залишається дуже 
низькою. 

Рисунок 1. Частки експортної продукції України за факторoінтенсивністю 
2000 2010 2017 

 

 

 

Джерело: розрахунки фахівців Світового банку за даними бази даних ООН про торгівлю Comtrade. До енергоємної продукції віднесено чавун і сталь. До 
природомісткої — продукцію сільського господарства. Капіталомісткі товари включають у себе технологічні товари та товари, виробництво яких вимагає високої 
кваліфікації.  

Україна ще не стала важливим учасником глобальних ланцюжків доданої вартості (ГЛДВ) попри те, що вона має латентний потенціал інтеграції в 
міжнародні мережі виробничих зв'язків. На сьогодні глобальне виробництво характеризується високим рівнем інтеграції різних країн, коли готовий продукт 
є результатом зусиль виробників і монтажників із різних країн, а кожен етап технологічного процесу робить свій внесок у формування цінності кінцевого 
продукту. Завдяки експорту продукції глобальних ланцюжків доданої вартості (ГЛДВ) країни обмінюються не лише продукцією, але й технологіями, знаннями 
та зв'язками. Водночас, в Україні частка ГЛДВ-продукції в експорті у 2014 році становила лише 5,7%, а це набагато менше, ніж 27% в Польщі, 38% -- в Румунії 
й Туреччині та 59% -- у В'єтнамі. Таким чином, нарощування частки ГЛДВ-продукції створює для України зручну нагоду для збільшення обсягів експорту. 
Україна, фактично, продемонструвала наявність у неї відповідного латентного потенціалу, коли обсяги експорту кабельних джгутів для систем запалювання 
автомобільних двигунів зросли з $21 млн у 2000 році до $1.2 млрд торік у 2017 році, що за останні роки вивело їх на одне з перших місць серед експортної 
продукції України за темпами зростання. 
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В умовах пошуку Україною нових шляхів інтеграції до глобальної економіки експорт послуг також має великий потенціал зростання. За останні 10 
років Україна зберегла та зміцнила свої порівняльні переваги у сфері транспортних послуг: у 2016 році на транспортні послуги припадало близько 60% 
загального обсягу експорту послуг ($5,2 млрд). При цьому Україна розвинула порівняльні переваги у секторах телекомунікацій та інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), на які у 2016 році припадало близько 16% експорту послуг ($1,4 млрд). 

Реформи з залучення ПІІ та формування ефективної системи логістики мають критичне значення для нарощування 
експорту 

Реформи, спрямовані на залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), є важливою рушійною силою експорту та інтеграції в глобальні ланцюжки 
доданої вартості. Успіхові України у сфері виробництва кабельних джгутів для систем запалювання сприяли ПІІ японських компаній з виробництва цих 
товарів: Leoni, Fujikura та Yazaki, які перенесли виробництво в Україну з інших країн Центральної та Східної Європи після зростання вартості робочої сили. 
Міжнародний досвід вказує також на наявність сильного зв'язку між ПІІ та сталим зростанням обсягів експорту. Для залучення в Україну ПІІ, обсяг яких сягнув 
у 2017 році лише $2,6 млрд (2,1% ВВП), потрібні масштабні реформи. Одним із найважливіших чинників у залученні ПІІ є верховенство права та захист прав 
власності. За показником «Верховенство права» системи Глобальних показників урядування (Global Governance Indicators), Україна належала у 2017 році до 
25-го процентилю, тоді як Естонія — до 87-го, Польща — до 68-го, а Болгарія — до 52-го. Очевидно, що для створення в Україні рівних умов для ПІІ доведеться 
зробити ще багато. Для цього знадобиться не лише зміцнити архітектуру антикорупційних органів та судову систему, але й здійснити подальшу оптимізацію 
регуляторного середовища, зміцнити політику сприяння конкуренції, реформувати державні підприємства й забезпечити поступ у здійсненні приватизації. 
Макроекономічна стабільність є ще одним важливим чинником залучення ПІІ. З огляду на те, що за останні десять років Україна пережила дві макроекономічні 
кризи, дуже важливо розвивати здобутки у сфері забезпечення бюджетної стабільності та стабільності фінансового сектору, досягнуті за період з 2015 року. 
Для сприяння ефективному фінансовому посередництву та нарощування обсягів кредитування необхідно буде зменшити частку держави в банківському 
секторі та вичистити велику частку непрацюючих кредитів (НПК).   

Україні також потрібна ефективна та конкурентоспроможна система логістики, що сприятиме збільшенню експорту та інтеграції країни в глобальну 
економіку. На даний час такої системи не існує. Обсяги перевезень на одиницю ВВП є в Україні значно вищими, ніж в інших країнах Європи, у зв'язку з 
низькою густотою населення, географічними особливостями та структурою виробництва (в якій домінує продукція металургії, важкої промисловості та 
сільського господарства). Наприклад, високий рівень витрат на логістику при експорті зерна пов'язаний із неповним використанням можливостей річкового 
транспорту, неефективністю залізничних перевезень, великою часткою автомобільного транспорту, вадами складських потужностей і високим рівнем 
портових зборів. Вади України у сфері логістики знайшли своє віддзеркалення в низькому рейтингу за даним Індексу показників логістики. Ось п'ять ключових 
чинників, що диктують високий рівень витрат у сфері логістики: (1) відсутність прозорості в регулюванні та неоптимальне управління державним майном, що 
створює перешкоди на шляху здійснення приватних інвестицій; (2) неповне використання можливостей річкового транспорту; (3) недостатні інвестиції в 
залізничний транспорт; (4) неефективність управління складськими потужностями та (5) надмірний обсяг використання автомобільних перевезень.  

Рисунок 2. Індекс показників логістики та його 
складові в Польщі, Німеччині та Україні 

Рисунок 3. Індекс показників логістики та його 
складові в Україні у 2014, 2016 та 2018 роках 

 
Джерело: Індекс показників логістики (Logistics Performance 
Index) Світового банку 
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