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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зовнішньоторговельне співробітництво є однією з 

найважливіших складових зовнішньоекономічних відносин України, особливо за 

умов стрімкого розвитку процесів глобалізації, що зумовлює актуальність 

завдань, пов’язаних з пошуком нових джерел зміцнення конкурентоспроможності, 

а також партнерів, у співпраці з якими можна було б прискорити модернізацію та 

розвиток економіки. Зростання залежності національної економіки від зовнішніх 

впливів актуалізує питання створення геоекономічної стратегії розвитку держави 

як повноцінного суб’єкта світових господарських процесів з метою підвищення 

ефективності багатостороннього співробітництва та ширшої участі у міжнародних 

і регіональних інтеграційних проектах.  

На сучасному етапі одними з найперспективніших зовнішньоторговельних 

партнерів для України є країни Східної Азії. Йдучи шляхом економічних реформ, 

країни регіону до 2050 року поставили собі за мету остаточно утвердитися як 

світові економічні лідери. Розроблення довгострокової програми співпраці 

України з країнами Східної Азії з визначенням пріоритетів і конкретних заходів 

сприятиме збалансуванню зовнішньоторговельної співпраці країн та значному 

збільшенню обсягів торгівлі товарами та послугами.  

Проблему співробітництва України з країнами Східної Азії досліджували 

такі вітчизняні науковці як О. Г. Білорус, Л. В. Власенко, В. М. Галик, С. Гасім, Н. 

М. Грущинська, І. В. Клименко, Н. Ю. Коровайченко, О. В. Кравченко, З. Я. 

Макогін, А. І. Мокій, Л. А. Українець, А. С. Філіпенко та інші. Цій проблемі 

присвячені також аналітичні доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень. Становлення країн Східної Азії як одних із лідерів сучасного світу 

висвітлене у публікаціях зарубіжних учених В. Г. Гайворонського, Г. С. Яскіна, Є. 

П. Пивоварова, М. Н. Тираренко, Чжао Сіня, В. І. Балакіна, Юнічі Гото, Чун Ен 

Ана, Г. Толлрая, Ван Пена та інших.  

Аналіз наукових праць і наукового доробку послужив підставою для 

висновку про те, що перспективи і проблеми розвитку зовнішньоторговельного 
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співробітництва між Україною та країнами Східної Азії потребують подальших 

досліджень, оскільки невирішеною залишається проблема удосконалення, 

розширення та розгалуження інфраструктури співпраці з урахуванням 

перспективи, що також дасть змогу чітко визначити місце країн регіону у 

структурі зовнішньої торгівлі України та геоекономічній стратегії, покаже, які 

саме напрями зовнішньоторговельної співпраці доцільно розвивати.  

Зв’язок роботи з науковими дослідженнями, планами, темами. Ди-

сертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної тематики кафедри 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка: «Екологічні чинники 

економічного зростання в країнах Центрально-Східної Європи» (номер державної 

реєстрації 0114U004246, січень 2014 р. – грудень 2016 р., науковий керівник – д-р 

екон. наук, проф. І. М. Грабинський) і «Стратегії міжнародної 

конкурентоспроможності та конвергенції соціально-економічного розвитку ЄС» 

(номер державної реєстрації 0115U003956, січень 2015 р. – грудень 2017 р., 

науковий керівник – д-р геогр. наук, проф. С. М. Писаренко).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

характеру, перспектив розвитку та аналізу зовнішньоторговельного 

співробітництва між Україною та країнами Східної Азії, обґрунтування його 

стратегічних пріоритетів і визначення місця країн регіону в геоекономічній 

стратегії держави.  

Досягнення означеної мети передбачало постановку і вирішення таких 

завдань:  

– систематизувати та узагальнити підходи до тлумачення сутності поняття 

«зовнішньоторговельне співробітництво», визначити його основні складові;  

– систематизувати основні наукові положення щодо визначення основних 

елементів геоекономічної моделі, визначити її місце в розробці зов-

нішньоекономічної політики держави;  

– проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку країн 

Східної Азії у період досягнення значних економічних успіхів;  
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– дослідити основні напрями економічних відносин між Україною та 

країнами Східної Азії, визначити домінантні характеристики торгово-економічної 

співпраці між країнами;  

– окреслити сучасний стан зовнішньоторговельного співробітництва між 

Україною та країнами Східної Азії, проаналізувати cтруктурно-динaмiчні та 

чacові трaнcформaцiї;  

– визначити вплив проекту «Один пояс, один шлях» на розвиток 

зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії;  

– запропонувати організаційно-економічні механізми зміцнення конку-

рентоспроможності України на ринках країн Східної Азії.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку зовнішньоторговельного 

співробітництва між Україною та країнами Східної Азії в умовах глобалізації.  

Предметом дослідження є структура, динаміка та перспективи розвитку 

зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії 

в умовах глобалізації.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи послужили теорії глобалізації, міжнародних економічних відносин і 

зовнішньої торгівлі, наукові положення вітчизняних і зарубіжних учених, 

викладених у публікаціях, присвячених дослідженню та аналізу сучасних 

двосторонніх економічних відносин України. Для вирішення окреслених завдань 

використовувались різноманітні методи дослідження, зокрема, системний аналіз 

(для теоретико-методологічного обґрунтування критеріальних підходів до 

визначення основних елементів ефективної геоекономічної моделі); кореляційно-

регресійний аналіз (для дослідження впливу просторового чинника на 

двосторонню торгівлю); графічний аналіз (для оцінки динаміки 

макроекономічних показників торговельних відносин між Україною та країнами 

Східної Азії); статистичний аналіз (для обчислення індексів компліментарності та 

інтенсивності зовнішньої торгівлі, індексів спеціалізації експорту та імпорту); 

групування (для виявлення найбільш перспективних країн Східної Азії для 

співпраці з Україною); ретроспективний аналіз (для прогнозування динаміки 



8 

 

двосторонніх економічних відносин); SWOT-аналіз для визначення проблем і 

перспектив розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами 

Східної Азії.  

Інформаційною базою роботи слугували наукові публікації українських і 

зарубіжних учених, матеріали міжнародних конференцій з проблем 

зовнішньоторговельного співробітництва України та країн Східної Азії; за-

конодавчі акти України, договори та нормативні документи міжнародних 

економічних організацій; офіційні дані Державної служби статистики України, 

Міжнародного центру торгівлі та статистичні бази Організації Об’єднаних Націй 

з торгівлі товарами; матеріали й аналітичні звіти міжнародних та українських 

дослідницьких організацій (Національного інституту стратегічних досліджень, 

Групи Світового банку, МВФ, Міжнародного торговельного центру 

ЮНКТАД/СОТ та інших); публікації періодичних і спеціалізованих українських, 

китайських та інших світових видань («Урядовий портал», «Женьмінь жибао»), 

офіційні ресурси глобальної інформаційної мережі Інтернет.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-

методичних положень, обґрунтуванні стратегічних пріоритетів і наданні 

практичних рекомендацій щодо розвитку зовнішньоторговельного 

співробітництва з країнами Східної Азії в системі геоекономічної стратегії 

України.  

Найвагоміші наукові результати дисертаційної роботи, що становлять 

наукову новизну, полягають у такому:  

уперше:  

– на основі розробленого підходу до групування країн регіону та 

економетричної моделі проведене дослідження зовнішньоторговельного 

співробітництва України з країнами Східної Азії і виокремлено найбільш значущі 

позитивні та негативні чинники, що впливають на розвиток співробітництва між 

країнами. Зокрема, виявлено що ВВП на душу населення у країнах Східної Азії на 

зростання українського експорту в ці країни має негативний вплив, а на зростання 

імпорту позитивний;  
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удосконалено: 

– теоретико-методичні основи обгрунтування геоекономічної моделі, яка, з 

одного боку, відповідає вимогам часу та викликам глобалізації, а з іншого – 

давала можливість розкрити конкурентні переваги країни на світовому ринку; 

доведено, що проблема вибору ефективної національної геоекономічної моделі є 

однією з визначальних для динамічного розвитку країни;  

– оцінку інтеграційних процесів у регіоні Східної Азії, а також проекту 

Нового шовкового шляху з урахуванням геополітичних і геоекономічних 

чинників; зокрема, доведено, що участь України у його здійсненні допоможе 

стати учасником важливих логістичних мереж в Європі, модифікувати 

транспортну інфраструктру, поліпшити зовнішньоекономічні показники, залучити 

додаткові інвестиції;  

– узагальнено визначення геоекономіки, яке згідно з пропозицією автора 

має такий вигляд: геоекономіка – це інтегрований напрямок економічної науки, 

що досліджує стратегічні пріоритети держав щодо досягнення 

конкурентоспроможності, відкритості та ефективності господарювання з 

урахуванням національних інтересів в умовах глобальної конкуренції;  

набули подальшого розвитку:  

– структурний аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами 

Східної Азії на основі ранжування зовнішньоторговельних партнерів; доведено, 

що з огляду на темпи розвитку регіону країни Східної Азії, зокрема такі найбільші 

торговельні партнери, як Китай, Японія та Республіка Корея, є перспективними 

щодо розширення зовнішньоторговельної співпраці;  

– характеристика зовнішньоторговельних зв’язків України з провідними 

партнерами з регіону Східної Азії не тільки за кількісними, а й за якісними 

показниками; зокрема, виявлено компліментарність товарної структури з трьома 

країнами, виокремлено найбільш компліментарні галузі.  

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення та 

практичні розробки дослідження використовуються у навчальному процесі 

Львівського національного університету імені Івана Франка для викладання 
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курсів світової економіки та міжнародних економічних відносин на кафедрі 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин (довідка 

№ 2533-Н від 30.05.2017 р.).  

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при 

підготовці аналітичних матеріалів і практичних рекомендацій державним 

установам, а також окремим підприємствам – учасниками зовнішньоекономічних 

відносин.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особисто 

виконаною науковою працею, в якій висвітлено авторське тлумачення ідей, 

концепцій і методологічних засад розвитку зовнішньоторговельного співро-

бітництва України та країн Східної Азії.  

Усі викладенні в дисертаційній роботі наукові дослідження та висновки, які 

виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ті аспекти, які є 

результатом особистих досліджень автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських і науково-практичних 

конференціях: І Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 

«Актуальні проблеми розвитку національної економіки України» (Львів, 13-

14.05.2011 р.); I Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, правові та економічні аспекти» (22.09.2011 р.); 

І Міжнародній науково-практичній конференції «Добробут націй в умовах 

глобальної нестабільності» (27-28.04.2012 р., м. Одеса); І Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: 

політика, економіка, право» (5.04.2012 р., м. Львів); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, 

економічні, правові аспекти» (19.09. 2012 р, м. Львів); ІІ Міжнародній науковій 

конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та 

інвестиціях», (22-23.10.2013 р., м. Львів); ІІ Міжнародній науковій конференції 

«Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (22-
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23.10.2013 р., м. Львів); V Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

учених і студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» 

(14.02.2014 р. м. Дніпропетровськ); XXI Міжнародній науковій конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування 

господарської системи» (16-17.05.2014 р., м. Львів); ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та 

інвестиціях» (20-21.10.2015 р., м. Львів); круглому столі «Національний бізнес у 

вимірі стратегічного партнерства з Європейським Союзом» (28.04.2016 р., м. 

Київ); XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні міжнародні 

економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку» (23-24. 03. 2017 р., 

м. Дніпро).  

Публікації матеріалів дослідження. За темою дисертаційної роботи 

опубліковано 19 наукових праць, загальним обсягом 5,1 авт. арк., з них: 2 у 

співавторстві, 0,4 авт. арк. належать особисто дисертанту: 1) Трофимчук А. П. 

Проект «Один пояс, один шлях» / А. П. Трофимчук, Ю. І. Присяжнюк // XVII 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні економічні 

відносини: драйвери успіху та виклики розвитку», 23-24 березня 2017 р. м. 

Дніпро. – Дніпро, 2017 – С. 199. – С. 114-118. (особисто автору належить аналіз 

передумов виникнення проекту «Один пояс, один шлях» та аналіз його впливу на 

співробітництво України з Китаєм); 2) Трофимчук А. П. Економічний розвиток 

Китаю в умовах транснаціоналізації / А. П. Трофимчук, Ю. І. Присяжнюк // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Шевченка. – 2014. – Вип. 120(1). – С. 235-241. (особисто автору 

належить розробка концепції аналізу впливу діяльності ТНК на економічний 

успіх Китаю); 4 статті у наукових фахових журналах, 2 – у наукових фахових 

журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз, 11 – у матеріалах 

наукових конференцій, збірниках тез доповідей; 2 публікації у інших виданнях (1 

підрозділ підручника; 1 підрозділ курсу лекцій).  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом основного 

тексту 172 сторінки складається із вступу, трьох розділів, висновків, містить 13 

таблиць та 20 рисунків, 15 додатків на 39 сторінка. Список використаних джерел 

містить 160 найменувань на 15 сторінках. Повний обсяг дисертації складає 228 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Теоретичні засади дослідження зовнішньоторговельного 

співробітництва в умовах глобалізації 

 

Країни світу не існують ізольовано, навіть найбільш розвинені не 

спроможні абсолютно самостійно забезпечити умови для ефективного 

виробництва всіх видів товарів і послуг. Ці завдання вирішуються за допомогою 

міжнародного співробітництва, яке базується на міжнародному поділі праці, що 

послужило фундаментом для міжнародних економічних відносин. Країни стають 

учасниками складної системи міжнародних економічних відносин, які динамічно 

розвиваються в умовах глобалізації світогосподарських процесів, відкриваючи 

широкі можливості для прискореного розвитку національних економік. Як 

наслідок розширюється географія міжнародної економічної взаємодії, 

прискорюється рух факторів виробництва в різних видах і формах, що зумовлює 

необхідність дослідження механізмів міжнародної економічної співпраці, їх 

складових і тенденцій розвитку за сучасних умов. 

Міжнародні економічні відносини проявляються на різних рівнях 

економіки: на міжнародному, національному та наднаціональному. На кожному з 

рівнів діють різні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: окремі громадяни, 

підприємства і фірми, які провадять зовнішньоекономічні операції; національні 

економіки, які безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекономічну 

діяльність; на наднаціональному рівні — міжнародні організації та 

наднаціональні інститути [1, ст. 37]. 

У процесі функціонування світової економічної системи виокремилися такі 

основні форми міжнародних економічних відносин:  

1) міжнародна торгівля товарами і послугами; 
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2) міжнародний рух капіталу; 

3) міжнародна міграція робочої сили; 

4) міжнародна передача технології; 

5) міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; 

6) міжнародна економічна інтеграція; 

7) міжнародні зусилля у вирішенні глобальних економічних проблем; 

8) міжнародний лізинг. 

Усі форми сучасних міжнародних економічних відносин взаємопов´язані, 

взаємозалежні і мають спільні ознаки: 

1) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної 

торгівлі готовою продукцією — із суто комерційної вона значною мірою 

перетворилась у засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих 

процесів; 

2) інтенсифікація міграції капіталу в різних формах; 

3) зростання масштабів міграції робочої сили; 

4) прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів; 

5) швидкий обмін науково-технічними знаннями; 

6) розвиток сфери послуг; 

7) об´єднання зусиль для вирішення глобальних економічних проблем. 

Співробітництво України та країн Східної Азії є багатостороннім й охоплює 

всі перелічені форми міжнародних економічних відносин. 

Світове господарство як глобальна система є історичною та динамічною 

категорією. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу 

супроводжувалися формуванням теоретичних концепцій, які сприяли змістовому 

збагаченню економічної науки, вдосконаленню інструментарію якісного та 

кількісного вивчення економічних процесів і явищ, поглибленню розуміння їх 

складних взаємозв'язків. Остаточно світовий ринок сформувався на початку ХХ 

століття, коли товарне виробництво в провідних країнах світу досягнуло високого 

рівня розвитку. Основні етапи еволюції ринку ілюструє рис. 1. 
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Досліджуючи будь-яке економічне явище, учені спираються на історичні 

теорії та концепції економічної науки, використовуючи їх як методологічну 

основу, інструменти обґрунтування суті механізму взаємодії елементів у межах 

економічних систем. 

Формуванню світового господарства передував тривалий розвиток 

виробничих сил, що стало наслідком поділу праці, розвитку економічних зв'язків
 
 

та міжнародної торгівлі, найстарішою форми міжнародних економічних відносин, 

що виникли задовго до появи світового господарства [3, ст.24]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Процес еволюції ринку.  

Складено за [2] 

 

Закономірно, що історія розвитку теорії міжнародної торгівлі та світового 

господарства є складовою економічної історії. Саме аналізуючи історію розвитку 

цієї теорії, можна визначити параметри виробництва, обігу та споживання, 

пояснити принципи ціноутворення, а отже, вартості товарів і послуг на світових 

ринках. 

Зовнішньоторговельні відносини в сучасному глобалізованому світі 

достатньо уніфіковані стосовно застосування методів забезпечення товарного 

обміну, його регулювання та координації і спираються на теорії міжнародної 

торгівлі, що сформувалися до середини ХХ століття в Європі та Північній 

Америці. 

Особливості міжнародної торгівлі, її впливу на розвиток господарського 

життя і сформовані на його підставі теорії послужили основою для формування 

зовнішньоторговельної політики країн світу. Складність і неоднозначність зв’язку 

Внутрішній ринок Національний ринок 

Світовий ринок Міжнародний ринок 
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між теоріями міжнародної торгівлі та їх втіленням у практику визначають 

важливість дослідження цього питання, особливо враховуючи глибокі зміни, які 

сталися у світовій економіці впродовж тривалого періоду її розвитку[4].  

Найбільш стрімко міжнародна торгівля розвивалася в період географічних 

відкриттів ХІV-ХVІ століть, саме тоді вона перейшла на «трансокеанський» 

рівень. До ХVІІІ століття країни обмінювалися товарами досить мляво. Початок 

промислової революції та розвиток товарно-грошових відносин послужили не 

лише поштовхом для активізації торговельних відносин між країнами, й 

підґрунтям для виникнення економічної науки. Г.Вербицька зауважує що 

«товарне виробництво стало основною виникнення і розвитку капіталістичної 

системи господарювання, характерними ознаками якого є всезагальність товарно-

грошових ринкових відносин і приватна власність на засоби виробництва. У цей 

період завдання будь-якої держави полягало у використанні усіх можливих 

економічних механізмів для регулювання курсу національної економіки з метою 

забезпечення її могутності та процвітання. Почали з’являтися теорії, які 

обґрунтовували можливості добробуту національної економіки окремої країни на 

основі грошового обігу і міжнародної торгівлі» [5, с. 253]. 

Протягом усієї історії розвитку економічної теорії міжнaродної торгівлі 

з'являлися, спростовувалися і навіть щезали гіпотези і концепції в спробах 

пошуку пояснення походження цього явищa, його цілей, законів, переваг, 

недоліків. 

Одним з перших економічних учень вважається меркантилізм, що виник з 

необхідності осмислення та узагальнення багатьох нових явищ економічного 

життя. За суттю він не був науковою школою у сучасному значенні цього терміна. 

Це була сукупність уявлень і приватних суджень багатьох осіб, які часто навіть не 

знали про існування одне одного. Поняттями «меркантилізм», «меркантильна 

система» першими почали оперувати критики цієї економічної доктрини Ф. Кене, 

А. Сміт у другій половині XVIII століття [6, с.128]. 
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Основним постулатом меркантилізму було твердження про те, що багатство 

незмінне і залежить від кількості наявних цінних металів. З цього випливає, що 

зовнішня торгівля повинна орієнтуватися на експорт і обмежувати імпорт. 

У своєму розвитку меркантилізм пройшов два історичні етапи: 

1) ранній меркантилізм виник до початку епохи географічних відкриттів і 

був актуальним до середини XVI століття. В основу економічного учення ранніх 

меркантилістів була покладена доктрина активного грошового балансу, 

спрямована на обґрунтування політики накопичення золота та срібла у 

національних масштабах шляхом жорсткої регламентації грошового обігу та 

зовнішньої торгівлі. Яскраві його представники – В. Стаффорд, Г. Скаруффі, Б. 

Даванцаті [6, ст. 142]. 

2) пізній меркантилізм виник у другій половині XVI століття і досяг 

розквіту у XVII. На цьому етапі розвитку зовнішня торгівля була основним 

джерелом збагачення нації, за умови що, вартість вивезених з країни товарів 

перевищувала вартість ввезених. Отже пізні меркантилісти припускали вивезення 

грошей за кордон та імпорт деяких іноземних товарів, але за умови дотримання 

активного торговельного балансу, що забезпечувалося методами форсування 

експорту та розвитку посередницької торгівлі [6, ст. 144]. 

Попри суттєві концептуальні помилки погляди меркантилістів залишалися 

актуальними для багатьох країн майже до середини ХХ століття, що знайшло 

прояв у запровадженні країнами високого рівня ввізного мита, виключній 

орієнтації на позитивний торговельний баланс тощо. Ці заходи обмежували 

доступ країн до здобутків науково-технічного прогресу та викликали негативну 

реакцію з боку торговельних партнерів. 

Як ранні, так і пізні меркантилісти, окрім таких спільних економічних ідей, 

як ототожнення багатства нації із золотом та сріблом, визнання зовнішньої 

торгівлі єдиним джерелом багатства, були одностайними стосовно необхідності 

дотримання політики протекціонізму, тобто політики держави, спрямованої на 

захист національної економіки від іноземної конкуренції. 
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За своєю природою, протекціонізм був першим різновидом торговельної 

політики держави, що заохочувалася меркантилістами в умовах ринку. Панівним 

становище меркантилізм і, відповідно, політика захисту внутрішніх ринків від 

зовнішньої конкуренції залишалися до середини ХІХ ст., коли було обґрунтовано 

доцільність вільної торгівлі, і як результат, започатковано новий напрям 

економічної думки. Його суть полягала в переважанні важелів ринкової економіки 

практично в усіх сферах життя суспільства, що характеризується вільним 

переміщенням товарів, послуг, капіталу і праці. Попри суттєві недоліки ринкових 

механізмів, що проявляються через нестабільність, значні коливання макро- та 

мікроекономічних показників, хаотичність і складність регулювання та 

управління соціально-економічними процесами, модель вільної торгівлі дотепер 

залишається основною концепцією світової економіки. 

З критикою меркантилізму у другій половині XVIII – першій половині ХІХ 

століття виступили представники класичної політичної економії А.Сміт, 

Д.Рікардо, Дж. С. Міль, Д. Х’юм, А. Маршал. Теоретико-методологічні засади 

дослідження економічних процесів та явищ, запропоновані у цей період, заклали 

підвалини сучасної світової економічної науки. Класична політекономія висунула 

концепцію економічного лібералізму, захищаючи політику вільної торгівлі, 

основні принципи яких полягали у невтручанні держави у зовнішню торгівлю, 

зменшення бар’єрів на імпорт, отримання вигоди не тільки від експорту, але й від 

імпорту, обґрунтування взаємної вигоди для усіх країн, які беруть участь у 

міжнародній торгівлі. 

Особливе місце в історії економічної думки посідає А. Сміт як автор 

принципу абсолютних переваг у міжнародній торгівлі. Згідно з цим принципом 

державі вигідно експортувати товари, які вона виробляє з меншими витратами, 

зумовленими існуванням природних і набутих переваг над іншими країнами, а 

імпортувати відповідно ту продукцію, що виробляється, менш ефективно. А. Сміт 

стверджував, що міжнародна торгівля є грою не з нульовим, а з позитивним 

результатом, тобто поділ праці вигідний не тільки на національному, а й на 

міжнародному рівнях [6, ст. 230]. 
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Подальшого розвитку теорія міжнародної торгівлі набула в працях Д. 

Рікардо, якому належить авторство теорії порівняльних переваг. Стисло її суть 

можна викласти так: абсолютна перевага у національному виробництві того чи 

іншого товару не є необхідною умовою розвитку міжнародної торгівлі. 

Міжнародний обмін бажаний, якщо країни спеціалізуються на виробництві тих 

товарів, які можуть виготовити з порівняно нижчими витратами [7, ст. 25]. Він 

також зазначив, що зовнішня торгівля залежить від таких двох чинників: 

економічних ресурсів (природних, трудових та ін.) та ефективного виробництва 

різних товарів, що вимагає різних технологій і комбінацій ресурсів.  

Доречно згадати про ще один чинник – історичні умови міжнародного 

поділу праці, відповідно до якого кожна країна спеціалізувалася на виробництві 

того товару, умови для якого склалися історично. В подальшому, за рахунок 

глобалізації і технічного розвитку, і, зокрема, існування відкритого доступу до 

технологій, такий поділ майже зник. Найбільшою мірою він залишився в торгівлі 

сільськогосподарськими та матеріальними ресурсами. Важливим елементом 

класичних теорій стало вивчення механізмів торгівлі, що реалізувалися через 

взаємодію попиту і пропозиції і визначали цінові параметри обміну та умови 

конкуренції [8, ст. 40]. 

Видатний представник класичної політичної економії Т. Мальтус 

полемізував з Д.Рікардо, намагаючись критично переосмислити його погляди. Він 

обґрунтував необхідність державного регулювання товарообміну між країнами на 

основі аналізу впливу міжнародної торгівлі на внутрішній економічний розвиток, 

не заперечуючи важливості міжнародної торгівлі, звернув увагу на негативний 

вплив конкурентоспроможної імпортної продукції на прибутковість 

національного виробництва, внутрішні ціни та заробітну плату [6, ст. 260]. 

Класична політекономія забезпечила перехід від екстенсивних факторів 

торгівлі (обсяг, форма) до інтенсивних (якість, зміст). Це, своєю чергою, 

визначило потребу не лише в нарощенні приросту торговельного балансу, як 

пропонували меркантилісти, а й у вдосконаленні структури торгівлі, лібералізації 

та запровадженні нових правил її функціонування. 
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У процесі розвитку економічної думки, уточнювалися та поглиблювалися 

значення та сутності різних елементів зовнішньої торгівлі, відбувалося, це в тому 

числі, не за рахунок вчень такого напряму розвитку економічної думки як 

марксизм. Серед представників німецької історичної школи варто виокремити К. 

Маркса, чиє вчення суттєво вплинуло на еволюцію соціалістичної думки XIX-XX 

століття, на розвиток впливових політичних партій, а в підсумку змінило долю 

мільйонів людей. К.Маркса заперечував визначальну роль торгівлі для 

економічної системи, а на перше місце висував: власність і капітал [9, ст. 120]. 

Вагомий внесок у формування нового підходу до зовнішньої торгівлі зробив 

у 30-ті роки ХХ століття англійський економіст Дж. Кейнс. Його теоретична 

система докорінно змінила траєкторію розвитку економічної теорії. 

Започаткувавши «сучасний макроекономікс», учений обґрунтував потребу в 

державному регулюванні національної економіки і визначив конкретні напрями 

втручання держави в господарське життя, що охоплюють, в тому числі, 

зовнішньоторговельні операції [5, ст. 255]. 

Історичною передумовою виникнення кейнсіанства послужив комплекс 

взаємопов’язаних економічних, політичних і теоретико-гносеологічних чинників, 

найголовнішими серед яких була світова економічна криза, відома під назвою 

«Велика депресія» 1929-1933 рр. Вважається, що однією з причин її виникнення 

стало зростання імпортних тарифів у США та інших розвинених країнах. Середня 

ставка мита на імпорт (у США) у 1921-1925 рр. становила 25,9%, а за новими 

тарифами зросла до 50% у 1931-1935 рр. Такі заходи спричинили реакцію інших 

країн, що призвело до зростання тарифних ставок в усьому світі. У цей період 

обсяг експорту американських товарів скоротився з 5,2 млрд доларів в 1929 р. до 

1,7 млрд доларів у 1933 р., з урахуванням падіння цін, фізичний обсяг експорту 

знизився наполовину [10, ст. 150]. 

Відтоді важливим завданням економічної науки стало обґрунтування 

значущості державного регулювання економіки, що дає змогу пом’якшувати 

циклічність розвитку ринків, вирішувати соціальні завдання, забезпечувати захист 

внутрішніх ринків від надмірного і неконтрольованого імпорту. Кейнсіанська 
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теорія першою змогла обґрунтувати раціональність державного втручання в 

зовнішньоторговельні операції [11, ст. 56]. 

Кейнсіанську революцію в економічній теорії, як часто називають 

розроблену Дж. М. Кейнсом макроекономічну модель та практичну програму 

управління сукупним попитом, коротко можна сформулювати так: 

1. Започаткування нового, більш сучасного, розділу економічної теорії – 

макроекономіки, висунення на перший план проблеми факторів, що визначають 

споживання та інвестиції як основні компоненти національного доходу. 

2. Розробка нового методологічного та теоретичного інструментарію для 

аналізу нових складних проблем і суперечностей ринкової економіки. 

3. Актуалізація в макроекономічній теорії проблеми ефективного попиту, 

тобто проблеми реалізації та зосередження уваги на вивченні засобів запобігання 

чи пом’якшення циклічності, досягненні стійкого економічного зростання та ін. 

4. Підпорядкування теоретичного аналізу практичній меті – виробленню 

ефективної економічної політики державного регулювання ринкової економіки 

для компенсації її недоліків [6, ст. 875]. 

Однією з особливостей  розробленої Дж. М. Кейнсом теорії було 

формування на основі фіскальних і монетарних механізмів засобів прогнозування 

та обґрунтування параметрів зовнішньої торгівлі. Такі механізми випливають з 

різких коливань на міжнародних ринках, які можуть нівелювати фіскальні 

стабілізаційні чи стимулятивні заходи. Або, навпаки, скорочуючи внутрішню 

ставку відсотка, стримувальна фіскальна політика може сприяти збільшенню 

експорту, а стимулятивні заходи можуть забезпечити зростання внутрішніх 

ставок, що сприятиме зменшенню обсягів чистого експорту [12, ст. 300]. 

Кейнсіанські моделі, засновані на концепції макроекономічної рівноваги, 

дають змогу моделювати й інші показники фіскальної політики з урахуванням 

чистого експорту і таких пов’язаних елементів зовнішньої торгівлі, як курс валют, 

рівень доходу інших країн тощо [13, ст. 114]. 

Наступним кроком у розвитку теорій міжнародної торгівлі були теорії, 

розроблені Е.Хекшером, Б.Оліном, П.Семюелсоном, В. Стоплером, якими вдалося 
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удосконалити сформовані Д.Рікардо положення щодо порівняльних переваг однієї 

країни у виробництві певного товару чи групи товарів. Вони стверджували, що 

такі порівняльні переваги визначаються міждержавною різницею у 

продуктивності праці та запасах факторів виробництва.  

Представники неокласичної школи економіки Е.Хекшер і Б.Олін, своїм 

аналізом довели, що неоднакові співвідношення цін товарів пояснюються різними 

співвідношеннями цін факторів і що вони, свєю чергою, випливають з різних 

співвідношень факторів. Країна має порівняльну перевагу у виробництві товарів, 

які використовують відносно велику кількість її надлишкових факторів 

виробництва, та порівняльну невигоду у виробництві товарів, які використовують 

відносно велику кількість її дефіцитних факторів виробництва [14, ст. 82]. 

Графічна модель Хекшера – Оліна пояснює наявність різних кривих виробничих 

можливостей між країнами неоднаковою забезпеченістю факторами виробництва. 

Розроблена Е.Столпером і В.Семюелсоном теорема показує, як доходи від 

зовнішньої торгівлі розподіляються між власниками факторів виробництва. 

Послідовний вплив взаємопов'язаних економічних ефектів є таким: зростання 

світових цін на експортний товар зумовлює збільшення його пропозиції на 

зовнішньому ринку, це стимулює виробництво. Зростання ж обсягів готової 

продукції потребує більшого залучення ресурсів; на внутрішньому ринку зростає 

попит на ресурсоінтенсивний фактор, а разом з тим і ціни на нього. Така ситуація 

веде до збільшення доходів власників відповідного фактора і водночас зменшує 

доходи власників інших факторів виробництва. Отже, підвищення світових цін 

створює переваги у доходах власників інтенсивних факторів виробництва і, 

навпаки, погіршує становище власників інших факторів виробництва. 

Головне положення теореми В. Столпера і П. Семюелсона можна 

сформулювати так: якщо немає спільного виробництва, а економіка 

характеризується досконалою конкуренцією, то ціна продукту змінюється 

настільки, наскільки в середньому змінюється ціна факторів виробництва [15, ст. 

86]. 
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П. Семюелсон виступав проти втручання держави у роботу механізму 

попиту та пропозиції з метою перерозподілу доходів. Найефективнішим 

регулятивним інструментом він вважав фіскальні інструменти, що впливають на 

ринкові параметри. 

Емпіричні дослідження теорії співвідношення факторів виробництва на 

матеріалах американської економіки дали змогу В.Лєонтьєву пояснити теорію 

Хекшера – Оліна, й отримати несподіваний результат, що отримав назву 

«парадокс Леонтьєва». Замість капіталомісткого експорту та заміщення 

трудомісткого імпорту Леонтьєв показав, що заміщення характерного набору 

імпортних товарів США вимагає на 30 % більше капіталу в розрахунку на одного 

робітника за рік, ніж той самий набір експортних товарів США [14, ст.99]. 

Ще одним важливим напрямом розвитку теорій міжнародної торгівлі став 

монетаризм –одна з найвпливовіших течій сучасної економічної науки. Виник він 

насамперед як опозиція кейнсіанству. В основу сучасних монетаристських 

концепцій покладена кількісна теорія грошей XVI століття, згідно з якою рівень 

товарних цін тим вищий, чим більшою є кількість грошей в обігу [6, ст. 1023]. 

Найвідоміший представник цього напряму М.Фрідмен запропонував 

застосовувати регулювання грошової маси в країні з метою впливу на курси 

валют і міжнародну торгівлю. Економічне зростання сучасного Китаю часто 

ототожнюють саме з вдалими монетаристськими заходами, спрямованими на 

штучну девальвацію власної валюти. Це дало змогу сформувати цінові 

конкурентні переваги у більшості сфер торгівлі товарами [16, ст. 98]. 

Після закінчення Другої світової війни суперечності в теорії та практиці 

міжнародної торгівлі призвели до формування нових альтернативних теорій, які 

почали враховувати різні, дотепер не досліджені чинники відносин між країнами. 

Альтернативні теорії багато уваги приділяють попиту, недосконалій конкуренції, 

ефекту масштабів виробництва та ролі розвитку нових технологій. Серед так 

званих альтернативних теорій міжнародної торгівлі виокремлюють такі: 

1. Гіпотеза імітаційного лага, в аналізі міжнародної торгівлі вперше 

використана М. Познером у 1961 р. Згідно з нею, країна може утримувати 
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позицію провідного експортера на світовому ринку лише за умови постійної 

інноваційної діяльності [7, ст 117]. 

2. Теорія життєвого циклу продукту, розроблена Р. Вернером у 1966 р., 

спираючись на взаємозв’язок між життєвим циклом типового нового продукту та 

міжнародною торгівлею, дає можливість охарактеризувати динамічний аспект 

порівняльних переваг, який полягає в тому, що протягом життєвого циклу 

продукту відбувається послідовна зміна його постачальників на світовий ринок [7, 

ст. 119]. 

3. Теорія перехресного попиту С. Ліндера, розроблена у 1961 р., пояснює 

міжнародну торгівлю між розвиненими країнами, спираючись на факт 

відповідності обсягу і структури попиту певному рівню доходів на душу 

населення. Отже, міжнародна торгівля промисловими виробами буде більш 

інтенсивною між країнами з близькими рівнями доходу на душу населення  

порівняно з товарообігом між країнами з різними рівнями доходу [7, ст. 122]. 

4. До панівних у сучасній економічній науці належить теорія, обґрунтлвана і 

доведена П. Кругменом. Ця теорія фокусує увагу на проблемах розвитку 

виробничої спеціалізації розвинених країн, конвергенції їх виробничих структур і 

структури попиту, а також на проблемах міжнародної торгівлі між розвиненими 

країнами, яка за останні десятиліття набула внутрішньосекторного характеру. 

Крім того, увага зосереджується на зростанні ролі транснаціональних корпорацій 

у світовому господарстві та їх впливі на розвиток і характер міжнародної 

спеціалізації розвинених країн [17]. 

За результатами дослідження впливу переміщення факторів виробництва на 

параметри міжнародної торгівлі П.Кругмен сформував і обґрунтував три основні 

ефекти: 

1. Ефект місцевого ринку – відображає прагнення компаній, що посідають 

монопольне становище, до наближення виробництва до великих ринків за 

одночасного забезпечення експорту на менш місткі ринки. 
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2. Ефект вартості життя – полягає у тому, що вартість життя є нижчою у тих 

районах, де розміщено більше промислових підприємств, що пов’язано з меншою 

часткою транспортних витрат у вартості реалізованих тут товарів. 

3. Ефект конкуренції – пояснює, чому компанії, які діють за умов 

недосконалої конкуренції, прагнуть розмістити виробництво у регіонах де ринки 

менш насичені конкурентними товарами.  

Сьогодні маємо підстави стверджувати, що ліберальні настрої в системі 

теорій міжнародної торгівлі починають поступатися протекціоністським. 

Підтвердженням цього є послаблення впливу міжнародних торговельних 

організацій на економічну політику країн світу. Така ситуація є типовою для всієї 

історії розвитку міжнародної торгівлі, оскільки кожного разу, коли така 

притаманна ринковій економіці ознака, як нестабільність економічного розвитку, 

починає проявлятися на національному, міжнародному та світовому рівнях, 

відбувається своєрідна реанімація протекціонізму [18, ст 584].  

Світовий ринок характеризуться такими визначальними ознаками: 

- є категорією товарного виробництва, яка в пошуках збуту продукції 

перетнула національні межі; 

- проявляється в міждержавному русі товарів, які перебувають під впливом 

не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції; 

- оптимізує використання факторів виробництва; 

- виконує функцію санації, виокремлюючи з-поміж міжнародного обміну 

товари та їх виробників, що не спроможні забезпечити міжнародний стандарт 

якості за конкурентних цін [2, ст. 29]. 

Головною зовнішньою ознакою функціонування світового ринку є 

переміщення товарів і послуг між країнами. Беззаперечним залишається те, що 

зовнішньоторговельна співпраця є одним з вирішальних чинників розвитку 

економік усіх країн світу. 

Зовнішньоторговельна співпраця – це засіб, за допомогою якого країни 

можуть поглиблювати власну спеціалізацію, збільшувати продуктивність своїх 

ресурсів і таким чином збільшувати загальний обсяг виробництва, одна з 
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головних форм зовнішньоекономічної діяльності, представлена експортом та 

імпортом товарів і послуг [19, ст. 707]. Від зовнішньоторговельного 

співробітництва країни залежить не тільки розвиток виробництва та нових 

галузей господарства, структура споживання в країні, стан її платіжного балансу, 

але й виявлення перспективних напрямів зовнішньоекономічної діяльності для 

країни або пошук альтернативних напрямів для отримання більшого прибутку 

[20, ст. 96]. 

У відповідь на запитання для чого країни торгують Макконел і Брю 

називають дві причини. Перша – це ресурси, природні, людські, інвестиційні, що 

розподілені між країнами світу дуже нерівномірно. Країни значною мірою 

різняться забезпеченістю економічними ресурсами. Друга – це те, що ефективне 

виробництво різних товарів потребує різних технологій і комбінацій ресурсів [19, 

ст. 707]. 

Г. Хаберлер виокремлює такі основні позитивні наслідки впливу 

зовнішньоторговельної співпраці на економічний розвиток: 

1) розвиток зовнішньої торгівлі сприяє ефективнішому використанню 

внутрішніх ресурсів країни, тобто завдяки торгівлі виробництво країни може 

переміститися з точки неефективності виробництва, котра знаходиться нижче 

виробничих можливостей, в точку на межі виробничих можливостей; 

2) сприяє розширенню розмірів ринків, розподілу праці та дії ефекту 

масштабу; 

3) слугує інструментом поширення нових ідей, технологій, методів тощо; 

4) стимулює міжнародні потоки капіталу; 

5) внутрішній попит стимулюється імпортом нових виробничих товарів, 

доки внутрішнє виробництво не стане ефективним; 

6) є методом антимонопольного регулювання, оскільки стимулює більш 

ефективну роботу внутрішніх виробників у протистоянні іноземній конкуренції. 

Ефективність зовнішньоекономічної політики країни завжди перебуває у 

прямій залежності з системою стратегічних пріоритетів зовнішньоторговельного 

співробітництва [21, ст. 182]. Питання стратегії, чи більш розширено, 
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стратегічного партнерства, детально досліджені і висвітлені в межах стандартних 

економічних концепцій і моделей міжнародної торгівлі або окремих теорій 

міжнародних відносин. Згідно з визначенням М. Мальського та М. Мацяха, 

«партнерство – це форма відносин, при якій держави підтримують між собою 

стосунки, які базуються на взаємопідтримці їх дій. Вони можуть формуватися під 

впливом спільної позиції, надання допомоги, взаємних гарантій безпеки та ін.» 

[22, ст.158]. Відносини партнерства полягають не тільки у прагнені сторін 

розв’язати спірні питання, шляхом переговорів та дискусій, а й в погодженні та 

прийнятті учасниками засобів, правил та норм щодо конкурентних інтересів [23, 

ст.139]  

Стратегічне економічне партнерство не означає, що країни-партнери мають 

спільні економічні інтереси. Навпаки, якщо дві країни мають однакові проблеми, 

наприклад обмеженість енергетичних ресурсів, навряд чи вони зможуть стати 

стратегічними партнерами. Різні країни мають різний рівень розвитку секторів 

економіки, різні економічні проблеми, свої переваги і недоліки, а отже різні 

національні економічні інтереси в довгостроковій перспективі. Однак вони 

можуть бути стратегічними партнерами в різних сферах, щоб реалізувати свої 

переваги і вирішити проблеми, породжені недоліками. 

Перехід від зовнішньоторговельних відносин до стратегічного партнерства 

між країами відбувається у декілька етапів: 

1-й етап – визначення пріоритетних сфер партнерства. Порівняльний аналіз 

ринкового середовища країн партнерів, визначення переваг і недоліків країн-

партнерів; 

2-й етап – визначення принципів економічного партнерства; 

3-й етап – визначення стратегічних національних інтересів; 

4-й етап – формулювання стратегічних цілей партнерства; 

5-й етап – розробка стратегії досягнення цілей партнерства; 

6-й етап – розробка програм реалізації цілей; 

7-й етап – оцінка ефективності реалізації цілей країн-партнерів [24, ст. 64]. 
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Найважливішим для практичної реалізації стратегічного партнерства є 

правильне визначення стратегічних економічних інтересів держав-партнерів і 

формулювання на цій основі пріоритетних сфер та цілей. 

Отже розвиток зовнішньоторговельної співпраці між країнами-партнерами 

сприяє ефективному економічному розвитку всіх його учасників. Для України 

зовнішньоекономічні, зокрема зовнішньоторговельні зв’язки, є рушієм науково-

технічного розвитку, вони уможливлюють інтенсифікацію економіки шляхом 

організації спільних досліджень, швидкого переобладнання сучасною технікою 

галузей і виробництв, сприяють розв’язанню багатьох соціальних проблем, тобто 

ці зв’язки є визначальним чинником розвитку економіки держави.  

Засади здійснення міжнародних зв’язків законодавчо регламентовані, як і 

перспективи і напрями зовнішньоекономічної політики. Правову основу 

провадження зовнішньоекономічної політики становлять Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» (квітень 1991 р.), «Про вільні економічні зони» 

(жовтень 1992 р.), «Про іноземні інвестиції» (березень 1993 р.). Зокрема, Закон 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає основні принципи провадження 

зовнішньоекономічної діяльності: 1) суверенітет народу України; 2) свобода 

зовнішньоекономічного підприємництва; 3) юридична рівність і недискримінація; 

4) верховенство закону; 5) захист інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності; 6) еквівалентність обміну, недопустимість демпінгу, дотримання 

вимог антимонопольного законодавства. 

Визначальним курсом для України є формування відкритої економіки, під 

якою розуміється розвиток усієї системи зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

1.2. Геополітичні та геоекономічні чинники зовнішньоторговельного 

співробітництва України та країн Східної Азії за сучасних умов розвитку 

світової економіки 

 

Щоб залишатися конкурентоспроможними, за умов сучасної глобалізованої 

економіки, країнам потрібно постійно оновлювати методи господарювання. 
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Виявлення пріоритетних напрямів розвитку світової економіки залишається чи не 

найважливішим завданням сучасної економічної науки. Його розв’язання вимагає 

уточнення загальних уявлень про світ, про рушійні сили та межі розвитку, про 

роль технічного та соціального прогресу та інших цілісних орієнтирів, 

співвідношення національних, регіональних і глобальних інтересів, змісту 

принципів і норм міжнародних відносин. 

Світ стає дедалі складнішим й у взаємовідносинах між країнами сьогодні 

доводиться враховувати дедалі більше аспектів, ніж сто років тому. Зі 

збільшенням масштабів інформаційних потоків, віртуалізацією економіки, 

наростанням обсягу інноваційних знань, загостренням життєво важливих проблем 

людства, поширенням інтеграційних процесів виникають нові парадигми, які 

ґрунтуються на поєднанні декількох наук. Такі процеси вимагають упровадження 

виваженої геоекономічної моделі, яка дасть змогу швидко реагувати на зміни в 

світовій економіці, моделі зовнішньоекономічних зв’язків, яка б забезпечила 

відкритість, ефективність і конкурентоспроможність національної економіки.  

Проблему побудови ефективної геоекономічної моделі, визначення 

основних геоекономічних засад формування стратегії розвитку національної 

економіки досліджували українські вчені В. Базилевич, Н. Грущинська, К. 

Живаго, В. Новицький, І. Пузанов, А. Філіпенко та ін., а також зарубіжні Ж. 

Атталі, Д. Гартена, В. Дергачов, П. Лоро, Е. Люттвака, П. Савона, К. Жанна, Ф. 

Рочча, Е. Кочетов, О. Неклесса, М. Пивоварова та інші. 

Геоекономіка – це нова геополітика, спрямована на розробку і втілення 

стратегії розвитку держави у глобалізованому світі, досягнення лідерських 

позицій у регіоні або світі переважно за рахунок економічних інструментів [25, ст. 

201]. 

Термін «геополітика» запроваджений у науковий обіг на 20 років пізніше 

введення терміна «політична географія» - в 1916 р., тоді вийшла в світ головна 

праця шведського вченого Р. Челлена «Держава як форма життя». В інтерпретації 

Р Челлена геополітика наука перш насамперед політична. Предмет геополітики 

він визначав так: «Це наука про державу як географічний механізм, втілений в 
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просторі» [26, ст. 29]. Ціль геополітики учений визначив як усвідомлення 

невідворотності територіального поділу світу для розвитку держав, оскільки 

простір вже поділеного світу можна відвоювати тільки зброєю. Р. Челлен писав 

також про необхідність органічного поєднання п’яти взаємопов’язаних між собою 

елементів політики: економічної, демографічної, соціальної, кротополітики та 

геополітикию [26]. 

К.С. Гаджиєв зауважує що якщо раніше геополітику можна було 

охарактеризувати як «картографічне уявлення відносин між основними націями 

конкурентами», то тепер, коли постала імперативна необхідність спільної участі 

усіх членів міжнародного співтовариства в розробці і реалізації загальносвітової 

політики, покликаної забезпечити життєздатність і послідовність сучасної 

цивілізації, таке трактування вже не відповідає реальному змісту та призначенню 

геополітики [27]. К.С. Гаджиєв визначає поняття «гео» в «геополітиці» не просто 

як географічний чи просторовий аспект у політиці тієї чи іншої держави, а як 

засіб визначення всепланетарних масштабів, параметрів, правил і норм поведінки, 

а також міжнародної політики окремих держав, союзів і блоків у 

загальносвітовому контексті. Сучасна геополітика – це наука, покликана 

досліджувати процеси і принципи розвитку держав, регіонів і світу загалом, 

вивчати, як і з допомогою яких механізмів, на підставі яких принципів вони 

живуть і функціонують. Її можна трактувати як дисципліну, що вивчає основні 

структури і суб’єкти, глобальні чи стратегічні напрями, найважливіші 

закономірності і принципи життєдіяльності, функціонування та еволюції 

сучасного світового суспільства [27, ст. 38]. 

К. Хаусхофер визначав предмет геополітики як «взаємовідносини між 

простором, що оточує людину і політичними формами його життя» [29, ст. 16]. Л. 

Кристофор визначає геополітику як «вивчення політичних явищ, по-перше в їх 

просторовій взаємодії; по-друге в їх відношенні, залежності і впливові на Землю, 

а також на всі ті культурні фактори, які становлять предмет людської географії в її 

широкому значенні» [30]. 



31 

 

О. П. Корнійчук визначає геополітичний потенціал країни як комплексне 

утворення (Pgu), що містить у собі геополітичний (Pgp), геоекономічний (Pge), 

геофінансовий (Pgf), геонауковий (Pgs-t), геообороний (Pgd), геоінформаційний 

(Pgi), геоекологічний (Pgek), геокультурний (Pgk) потенціали:  

 

Pgu = Pgp + Pge + Pgf + Pgs-t + Pgd + Pgi + Pgek + Pgk   (1.1) 

 

Кожна складова визначається географічним і природним положенням 

країни, потенціалом її населення та спроможністю використати внутрішні та 

зовнішні обставини для вдалої розробки та реалізації конкурентного потенціалу 

держави на користь національних інтересів [31]. 

З кінця ХХ століття вчені Е.Люттвак, К.Жан, П.Савона, Є.Кочетов, 

В.Дергачов, М. Пармале та інші розвивають ідею переходу міжнародних відносин 

від геополітичної до геоекономічної парадигми, вважаючи, що світ живе за 

новими, геоекономічним, а не геополітичним законам. 

З огляду стрімкість глобалізації, розширення змісту поняття «світовий 

економічний простір» який охоплює дедалі більше учасників – як країн, так і 

цілих галузей економіки, можна з впевненістю сказати, що геоекономіка отримує 

власну наукову свободу.  

Про це свідчать такі процеси: 

1) поглиблення взаємозалежності країн у різних галузях (торгівля, 

інвестиції тощо); 

2) найважливіші галузі економіки окремих країн працюють не тільки на 

національний ринок, а переважно на міжнародний; 

3) більшість країн пов’язує своє виживання зі спроможністю брати участь у 

міжнародному техніко-економічному замаганні. 

У розвитку геоекономіки як накової парадигми можна виокремити чотири 

основні наукові школи, що  зробили найбільш вагомий внесок у розробку її 

понятійно-термінологічної системи (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Наукові школи геоекономіки 

Наукова школа Основні представники 

Американська М. Пармале, Е. Люттвак 

Італійська К. Жан, П. Савона, Ф. Брунні, Ф. 

Рочча, С. Форре 

Російська Є.Г. Кочетов, П. Щедровицький, В. 

Княгінін, А. Неклесса 

Українська В. Дергачьов, М. Згуровський, Ю. 

Пахомов, А. Філіпенко, О. Корнійчук  

Складено автором за: [27, 30, 32]. 

 

Термін «геоекономіка» у науковий обіг запровадив представник 

американської школи економіст та історик румунського походження Е. Люттвак. 

На його думку, геоекономіка поступово замінює геополітику, а глобальна 

конкуренція держав переходить з воєнно-стратегічної сфери в сферу економіки. 

Концепція геоекономіки активно розробляли представники італійської 

школи. Зокрема Карло Жан на початку 1991 р. опублікував статтю, в якій 

стверджував що «геоекономіка ґрунтується не тільки на логіці, а й на синтаксисі 

геополітики й геостратегії, а в ширшому сенсі — і на всій практиці конфліктних 

ситуацій» [32, ст. 75]. У працях учених італійської школи геоекономіка 

визначається як «дисципліна, що вивчає ті аспекти міжнародної конкуренції, де 

головними дійовими особами виступають не корпорації, трасти чи банки, а 

держави». [33, ст. 149 ] 

У предметі геоекономіки проглядається кілька аспектів, які об’єднують 

питання економічної історії, економічної географії, світової економіки, 

політології та конфліктології, а також теорії систем та управління. Також можна 

виокремити три основні виміри геоекономіки: 

1) просторову локалізацію різних видів економічної діяльності і нову 

типологію світового поділу праці; 

2) злиття політики та економіки в сфері міжнародних відносин, формування 

системи стратегічних взаємодій і засад глобального управління; 
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3) політику і стратегію підвищення конкурентоспроможності держави за 

умов глобалізації. 

Першим просторову локалізацію економічної діяльності дослідив 

американський учений М. Пармеле. У 1949 р. він розробив мапу геоекономічних 

регіонів і виявив що характер розвитку цивілізацій змінює співвідношення 

географічної та економічної складової. Якщо природних копалин не вистачає, 

починає домінувати економічна складова, що дає поштовх розвитку виробництва 

та торгівлі [34, с.15]. Прикладом може слугувати Японія, як країна з обмеженими 

ресурсами, що зараз посідає чільні позиції у світових рейтингах. Зробивши ставку 

на науково-технічний прогресс і розвиток торговельної інфраструктури. 

Щодо другого аспекту геоекономіки – злиття політики та економіки в сфері 

міжнародних відносин, формування системи стратегічних взаємодій і засад 

глобального управління – акцент слід ставити на багатополярності сучасного 

світу, в якому жодна держава не може домінувати, не враховуючи інтереси інших 

країн-лідерів, тобто політичні мотиви повинні узгоджуватися з економічними і не 

випереджати їх.  

Третій аспект геоекономіки, який характеризує політику і стратегію 

підвищення конкурентоспроможності держави за умов глобалізації, передусім 

спрямований на пошуки методів та інструментів підвищення 

конкурентоспроможності економік країн і регіонів світу та наочно відображається 

в індексі глобальної конкурентоспроможності, який щорічно визначає Всесвітній 

економічний форум. Відповідно до цього індексу, конкурентоспроможність 

країни визначається як набір інструментів, стратегій і факторів, що 

характеризують рівень продуктивності країни. Рівень продуктивності, своєю 

чергою, впливає на стійкість добробуту. Це означає, що більш 

конкурентоспроможні економіки прагнуть забезпечувати своїм громадянам 

можливість отримувати більше доходів. При обчисленні індексу враховуються 

111 показників, що згруповані у 12 розділів. Геоекономіка формує механізми 

конкурентоспроможності національної економіки і виступає технікою 

перерозподілу світового доходу на користь держави та її громадян у 
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геоекономічному просторі. Фактично геоекономіка і конкурентоспроможність 

стають нерозривними, взаємодоповнювальними поняттями. Тільки 

висококонкурентні держави, структури та інституції спроможні формувати 

«порядок денний» світової економіки та перерозподіляти частину світового 

доходу на свою користь [35, ст. 39]. 

Представник російської наукової школи А. Неклесса звертає увагу на те, що 

економіка змінює свій зміст, починає проявлятися не тільки як спосіб 

господарювання, а і як домінантна система управління суспільством, як політика і 

навіть ідеологія, стаючи за суттю новою владною системою координат. Силові 

маневри вже не пов’язані із завоюванням територій, ні навіть з прямим 

підпорядкуванням економічного простору. Вони, радше, спрямовані на 

нав’язування оточенню політичної волі і бачення майбутнього, на встановлення і 

підтримання бажаної топології світогосподарських зв’язків і досягнення 

стратегічних горизонтів, що визначаються закономірностями економічної 

конкуренції та масштабного управління ризиками, на зміцнення або підрив тієї чи 

іншої системи соціально-економічних орієнтацій [36]. У третьому тисячолітті у 

світі формується нова геоекономічна модель суспільного розвитку, покликана 

забезпечити економічне зростання на якісно новому рівні. 

Вагомий внесок у методологію дослідження геоекономіки зробили також 

російські вчені П. Щедровицький та В. Княгинін. Вони довели, що геоекономіка є 

основним механізмом геополітичних і геокультурних змін, акцентуючи увагу на 

зміні характеру геоекономічного простору відповідно до викликів інноваційного 

розвитку [37, ст. 4]. 

Підкреслюючи специфічність і самостійну визначеність геоекономіки, Г. 

Аніліоніс, Н. Зотова визначають, що її предметом є не тільки географічно та 

історично зумовлена диверсифікація способів виробництва у світі, а й процес 

трансформації всієї системи міжнародних відносин на планеті, створення нової 

власної системи координат і принципово нових об’єктів глобальної економіки [38, 

ст. 267].  
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За визначенням, сформульованим Є. Кочетовим, геоекономіка – це 

концепція зовнішньоекономічної стратегії і формування зовнішньоекономічних 

доктрин, які вписуються в загальну теоретичну панораму, що складається з трьох 

взаємозумовлених і взаємозалежних частин: 

1) внутрішній економічний «регламент» держави; 

2) зовнішньоекономічна макромодель: генезис системи зв’язків 

національної економіки з зовнішньою сферою; 

3) стратегічний арсенал реалізації національної доктрини. [39, ст. 12] 

Представники російської школи доповнили характеристику феномена 

геоекономіки, створивши теоретико-методологічне підґрунтя для її використання 

як сучасної економічної парадигми, що дає змогу підвищити 

конкурентоспроможність країни. 

Український вчений В. Дергачьов визначає геоекономіку як «нову систему 

організації світового господарства», «механізм і стратегію освоєння світового 

економічного простору» і водночас як «науку про державну стратегію розвитку, 

досягнення світової або регіональної могутності переважно економічним 

шляхом» [40, ст. 8]. 

Згідно з визначенням, наведеним у понятійно-термінологічному словнику за 

редакцією І.Л. Сазонця, геоекономіка, або геополітична економія – це галузь 

науки на перетині предметів політології й економічної теорії. У межах 

геоекономіки світогосподарські процеси досліджуються з погляду геополітичних 

концепцій. Аналіз у межах геоекономіки здійснюється з урахуванням таких 

складових, як просторове розташування держав, їх клімат, природні ресурси, 

демографічна ситуація [41, ст. 79]. 

Серед чинників, які вплинули на сучасну геоекономічну структуру світу, 

А.Філіпенко виокремив такі: 

- розпад СРСР і соціалістичної співдружності; 

- утворення нових незалежних держав; 

- розвиток трансформаційних процесів у Китаї; 

- розширення ЄС; 
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- посилення експансіоністських тенденцій з боку США; 

- поглиблення розриву в соціально-економічному розвитку індустріально 

розвинених країн і найбідніших країн світу [43, ст. 400]. 

До формування методології геоекономічного розвитку долучилися 

українські вчені М. Згуровський, Ю.Пахомов, А. Філіпенко, Ю.Макогон. У їхніх 

дослідженнях охарактеризовані принципи та концепції геоекономічного розвитку, 

а саме цивілізаційний підхід і світосистемний аналіз, запропоновано методологію 

розробки геоекономічних сценаріїв розвитку, систематизовано основні поняття та 

узагальнено висновок про те що, що сучасна «методологія геоекономічного 

розвитку має у своєму розпорядженні необхідний інструментарій для більш-менш 

адекватної оцінки поточного стану та виявлення головних тенденцій світового 

господарського поступу» [45]. Геоекономіка повинна закласти підвалини 

стратегічного мислення та обумовлювати вибір у подальшому економічного 

розвитку. 

Прогнозуючи розвиток світової економіки, Ю. Макогон відзначає що 

сучасний світ моделюють ті, хто здатний вплинути на управління вже не в 

політичній і навіть не в геополітичній парадигмах, а в парадигмах геоекономіки, 

що поєднує економічний, глобалізаційний і геополітичний аспекти. Глобалізація 

стирає грань між внутрішньодержавною та міждержавною сферами, уніфікує всі 

види діяльності, нав’язує геоекономічно детерміноване трактування ідеології, 

геополітики і світу в загалом [46, ст. 163]. 

Н.М. Грущинська визначає геоекономіку як поняття, характерне для 

сучасного періоду світових процесів, зумовлених широкими глобальними, 

інноваційними, інформаційними, технологічними особливостями [47, ст. 31]. 

Окреслюючи такі межі формуванняя геокономічної моделі країни: 

1) інтеграційна приналежність; 

2) політична ситуація на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

3) залежність від географічного розташування та рівня співпраці з країнами-

сусідами. 
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Спираючись на описані теоретичні концепції, ми сформулювали власне 

визначення геоекономіки: геоекономіка це інтегрований напрям економічної 

науки, що досліджує стратегічні пріоритети держав щодо досягнення 

конкурентоспроможності, відкритості та ефективності господарювання з 

урахуванням національних інтересів за умов глобальної конкуренції. 

Ознака відкритості економіки різною мірою властива всім державам. Однак 

взаємозв’язок ефективності та відкритості як важливих елементів геоекономічної 

моделі є мало досліджений сучасною економічною наукою. Учені по-різному 

трактують та визначають чинники їх формування. 

Розвиток економічного життя сприяє змістовому збагаченню економічної 

науки, вдосконаленню інструментарію якісного та кількісного вивчення 

економічних процесів і явищ, поглибленню розуміння їх складних взаємозв'язків. 

Водночас в економічній теорії ще досі існує безліч прогалин і неоднозначних 

трактувань відкритої економіки [48]. 

Серед українських та іноземних учених немає одностайності насамперед 

щодо визначення цього терміна. Під відкритою економікою розуміють таку 

національну економіку, напрям розвитку якої визначається тенденціями, що діють 

у світовій економіці, а зовнішньоекономічні зв’язки посилюються, при цьому 

зовнішньоторговельний обіг досягає такого рівня, що починає стимулювати 

загальний економічний ріст [49]. Однак держава у своєму зовнішньому курсі не 

повинна віддзеркалювати світові тенденції, а, вже враховуючи їх, обирати власну 

стратегію розвитку відкритої економіки. 

В. Новицький виокремлює такі основні ознаки відкритої економіки: 

1) наявність у суб'єктів ринкової економіки достатньо широких прав 

виходити на зовнішні ринки та співпрацювати із зарубіжними партнера за 

мінімальних обмежень з боку держави; 

2) міжнародні контакти мають порівняно велике значення для підтримання 

макроекономічного балансу, ступінь інтеранціоналізації ВВП є досить високим; 

3) ринковий простір країни є відносно ефективним, а суб'єкти 

господарювання – порівняно конкурентоспроможними [50]. 
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З урахуванням цих ознак відкритою економікою можна назвати 

національний економіку, яка бере участь у системі міжнародного поділу праці та 

опосередковує в ході міжнародної кооперації вагому частину сукупного продукту, 

причому макроекономічна рівновага такої економіки забезпечується за активної 

ролі міжнародного сектору [50]. 

Український учений Г. Аніловська вважає економіку відкритою, якщо 

вільно перміщуються товари, капітал, людські ресурси та інформація. Вона 

виокремлює дві основні ознаки відкритості економіки: відкритість виробничих 

відносин всередині країни і лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, яка 

включає всебічне використання зовнішньої сфери з метою стимулювання 

економічного зростання та добробуту [51, ст.36]. 

Російські дослідники пропонують свої визначень поняття «відкрита 

економіка». С. Носова трактує відкритість економіки як умову, за якої будь-який 

економічний суб’єкт має право здійснювати зовнішньоторговельні операції, тобто 

іноземні юридичні та фізичні особи на рівних умовах з усіма виробниками діють 

на внутрішньому ринку згідно із законодавством країни та міжнародними 

нормами [52, с. 138]. А. Булатов визначає відкриту економіку як «національне 

господарство, в якому відкрито доступ іноземним інвестиціям до більшості 

ринків, галузей і сфер» [53, с.334].  

Найпоширенішим визначенням поняття відкритості економіки, яке вже 

стало традиційним, є визначення Є. Авдокушина: “Відкрита економіка – це 

національна економіка з високим ступенем включеності у міжнародні економічні 

відносини» [54, с.65].  

Визначальним показником системи показників відкритості економіки 

традиційно вважається експортна квота, яку ще називають коефіцієнтом 

відкритості. Експортна квота є загальновизнаною узагальненою оцінкою 

відкритості чи закритості економіки. Експортна квота визначається залученням 

країни до світової господарської системи, а отже, спроможністю країни 

конкурувати на світовому ринку. 
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В обчисленні граничних значень експортної та імпортної квот, що свідчать 

про відкритість чи закритість економіки, науковці дотримуються двох підходів. 

Один з яких грунтується на тому, що економіка є відкритою, якщо значення 

експортної та імпортної квот перевищують 10%. 

Проаналізувавши різні підходи до трактування відкритої економіки, 

доходимо висновку що відкрита економіка – це передусім 

конкурентоспроможний ефективний механізм, залучений у міжнародні 

економічні відносини.  

Поняття «відкрита економіка» та «ефективна економіка» хоч і мають деякі 

розбіжності, все ж значною мірою взаємопов'язані. Приклад – економіка 

Республіки Кореї, в основу якої закладена ідея максимальної відкритості, з 

головною умовою високої конкурентоспроможність. Це твердження можна 

проілюструвати також взаємозалежністю між показниками динаміки ВВП і 

обсягом міжнародної торгівлі, в процесі зростання. Так, у 2009 та 2010 рр. за 

позитивного сальдо торговельного балансу 40,4 млрд дол. та 41,2 млрд дол. 

спостерігалося економічне зростання з 0,3 % до 6,3 % відповідно.  

У цей пеірод тенденція зростання булла характерна для показників 

торговельного балансу й економічного розвитку у Японії та Китаю. Сальдо 

торговельного балансу Японії протягом 2009-2010 рр. зросло з 28,7 млрд дол. до 

75,7 млрд дол., показник економічного зростання відповідно з -5,5 до 4,7 %. 

Сальдо торговельного балансу у Китаї за цей період знизилося з 196,1 млрд дол. 

та 181,8. Але це не зашкодило економічному зростанню, показник якого 

збільшився з 9,2 % у 2009 р. до 10,4 % у 2010 р. відповідно. 

В.Є. Новицький пов'язує термін «відкритість» в економіці з поняттям 

«ефективного розвитку» і зазначає, що зі збільшенням відкритості підвищується 

економічна ефективність як на макро, так і на мікроекономічному рівнях, а також 

поглиблюється взаємна залежність країн. [50, ст. 35]. Така залежність може бути 

прямою, пов'язаною з потенціалом міжнародного поділу праці, явищем 

інтернаціоналізації тощо, а також оберненою, яка виникає через дефіцит факторів 
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виробництва, енергосировиних ресурсів, складність завдань ринкової 

трансформації. 

Зростання відкритості економіки, одним з критеріїв якого є ширше 

входження до системи світового господарства та міжнародних економічних 

відносин, сприяє розвитку ринкових інститутів, банківсько-кредитної сфери, 

стимулюванню інноваційної та наукво-дослідницької діяльності, інформаційному 

обмінові з іншими учасниками процесу, формуванню економічної свободи.  

Ліберальний режим економічної діяльності, в тому числі міжнародної, який 

є одним із критеріїв відкритості економіки країни, передбачає 

конкурентоспроможність національної економіки. 

Для комплексного оцінювання конкурентоспроможності будь-якої 

національної економіки використовують такі підходи: 

1) ресурсний – оцінювання рівня технологій, достатності капіталу для 

внутрішнього і зовнішнього інвестування, чисельності та кваліфікованості 

людських ресурсів, забезпеченості країни природними ресурсами та її економіко-

географічне положення; 

2) факторний – моніторинг змін позицій країни на міжнародних ринках; 

3) рейтинговий – інтегральне оцінювання стану економіки за тією чи іншою 

системою показників [56, ст. 42]. 

За умов відкритості конкурентоспроможною слід вважати таку національну 

економіку, яка у своєму розвитку забезпечує: 

1) стійке зростання життєвих стандартів населення країни; 

2) досягнення й утримання національними підприємствами таких позицій у 

світовій економіці, за яких товари і послуги успішно реалізуються на 

міжнародних ринках; 

3) усталеність соціально-економічного прогресу зі спроможністю 

протистояти кризам, запобігаючи їм або успішно нейтралізуючи негативні 

наслідки.  

Ефективного економічного розвитку досягають країни, спроможні з 

наростанням масштабів акумулювати і використовувати внутрішні та міжнародні 
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інвестиційні ресурси з збалансованим співвідношенням іноземного і зарубіжного 

інвестування. Національна економіка, однобічно інвестиційно зорієнтована на 

зарубіжні джерела, у стратегічному контексті втрачає конкурентоспроможність і 

умови безпечного розвитку [57, ст. 2]. 

З аналізу концепцій випливають основні завдання геоекеономіки: 

1) визначення координат економічного потенціалу країни у світовому 

просторі на основі оцінки масштабів розвитку, місця країни в системі 

міжнародного поділу праці та її географічного положення; 

2) формування геоекономічної моделі розвитку, яка реалізується шляхом 

застосування різних інструментів і базується на основних компонентах 

конкурентоспроможності; 

3) розробка спеціальних механізмів для прискорення темпів економічного 

зростання, за рахунок внутрішніх ресурсів і налагодження співпраці з іншими 

країнами та міжнародними організаціями. 

4) пошук нових форматів співпраці країн задля поліпшення якості спільного 

економічного потенціалу в межах міжнародних і регіональних інтеграційних 

утворень; 

5) пошук механізмів залучення і перерозподілу глобальних потоків товарів, 

послуг, капіталів, інформації та знань з метою зміцнення 

конкурентоспроможності; 

6) налагодження партнерських відносин між державними інститутами та 

підприємницьким середовищем щодо визначення основних напрямів 

стратегічного розвитку економіки.  

Відмінною ознакою геоекономіки стає можливість дати спроможність 

країни залучати глобальні потоки технологій, інновацій, товарів і послуг, які, 

своєю чергою змінюють геоекономічні позиції країни у багатомірному просторі і 

визначають стратегію геоекономічного розвитку країни. 
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Узгодження інтересів різних країн завдяки стратегічним зв’язкам дає змогу 

сформувати геоекономічну модель, яка базується на інституціональній, 

плюратеральній та білатеральній координації дій. Проблема вибору ефективної 

національної геоекономічної моделі, є однією з ключових для динамічного 

розвитку країни [58, ст. 40]. 

Викладені теоретичні узагальнення дають можливість визначити три 

найважливіші цілі геоекономічної моделі: досягнення економікою країни більшої 

відкритості, підвищення конкурентоспроможності та збільшення ефективності, 

що у підсумку сприяє збільшенню добробуту (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Основні цілі геоекономічної моделі 

Складено автором. 
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Сформувати модель економічного розвитку, яка б, з одного боку, 

відповідала вимогам часу та викликам глобалізації, а з іншого – давала 

можливість розкрити конкурентні переваги кожної країни, зокрема в 

просторовому вимірі, неможливо без використання наукового інструментарію 

геоекономіки. 

Світове господарство інтернаціоналізується не тільки шляхом глобалізації, а 

й міжнародної економічної інтеграції. Цілі та завдання міжнародної економічної 

інтеграції визначаються, в тому числі, геоекономічними пріоритетами зміцнення 

конкурентоспроможності країн за рахунок поєднання національних інтересів 

щодо характеру використання ресурсного потенціалу. 

Початок третього тисячоліття характеризується зміною економічного 

потенціалу країн та формуванням нового геоекономінчого простору. Країни 

поступово зміцнюють власні позиції за рахунок концентрації навколо себе 

однакових за розвитком, або інтегруючись з країнами, які прагнуть досягти 

вищого рівня розвитку. У світі зростає роль країн, які виступають як інтеграційні 

ядра. Такими країнами є США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Китай. 

Ефективною можна назвати геоекономічну стратегію, застосовану Китаєм 

починаючи з 1978 р., з початку економічних реформ. Зменшення експортної 

квоти, поступова лібералізація, нарощування конкурентоспроможності та 

ефективності прискорили розвиток економіки та становлення її як найбільшої у 

світі. У регіоні Східної Азії особливої уваги заслуговують процеси міжнародної та 

регіональної економічної інтеграції, уже визначенні як важливі складові 

ефективної геоекономічної моделі. У цьому питанні Східну Азію не можна 

розглядати відокремлено від країн Південо-Східної Азії. 

У минулому, політичні розбіжності, різні економічні інтереси, культурні 

відмінності і різниця в ідеологічних поглядах постали перешкодами на шляху 

економічної інтеграції країн Східної та Південно-Східної Азії. Неузгодженість 

економічної політики, відмова від співпраці в галузі торгівлі, інвестицій та 

розбіжності у фінансовій і правовій основах ще більше гальмували інтеграційний 

процес. Однак, попри перелічені труднощі регіон має великі запаси природних 
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ресурсів, багато спільних завдань і викликів для взаємовигідної співпраці й 

обміну не тільки в економічній сфері, а й у політичній, соціальній, культурній та 

освітній, сфері охорони навколишнього середовища. Фінансова криза 1997-1998 

рр. лише підштовхнула країни Східної та Південно-Східної Азії до усвідомлення 

потреби в поглибленні інституціоналізації співпраці з метою подолання подібних 

криз в майбутньому. Як наслідок країни регіону почали провадити політику 

лібералізації торгівлі, пожвавили економічну співпрацю, намагаючись досягти 

економічного процвітання через економічну інтеграцію. 

Посилення інтеграційних тенденцій у Східній та Південно-Східній Азії 

зумовлене таким важливими факторами, як, по-перше, зростання економічної 

взаємозалежності в межах регіону, передусім у трикутнику НІК – АСЕАН – 

Китай. У цих країнах у першій половині 1990-х років і на початку ХХІ століття 

суттєво зросли частки взаємних торговельних та інвестиційних зв’язків, ослабла 

залежність від торгівлі з провідними індустріально розвиненими країнами, 

стрімко зросли обсяги промислового експорту. Такі тенденції були зумовлені 

наслідком зростанням виробничого та інвестиційного потенціалів і сприяли 

розширенню внутрішніх ринків, поглибленню регіонального поділу праці [59, c. 

202]. 

Другим фактором стало те, що внаслідок Уругвайського раунду рівень 

тарифного захисту внутрішніх ринків знизився. Орієнтація на експорт отримала 

додаткові стимули і тому за умов жорсткої міжнародної конкуренції дуже 

важливою стала можливість преференційного доступу на ринки сусідніх країн 

[59, c. 202]. 

Третій фактор – це розширення та оформлення регіонального 

співробітництва, яке зміцнило індивідуальні і колективні позиції азійських країн, 

що сприяло підписанню вигідних домовленостей з партнерами з інших країн [59, 

c. 203]. 

Четвертим фактором зростання інтеграційних тенденцій є те, що за темпами 

і глибиною інтеграції Східна та Південно-Східна Азія суттєво відстають від двох 
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інших центрів, а саме Європи та країн Північної та Південної Америки, і це може 

негативно вплинути на економічні перспективи [59, c. 203].  

Найбільшим регіональним інтеграційним об’єднанням є утворена 8 серпня 

1967 р. у Бангкоку Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Країнами 

засновницями об’єднання були Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд і 

Філіппіни. Пізніше до них приєдналися Бруней (у 1984 р.), В'єтнам (у 1995 р.), 

Лаос і М'янма (у 1997 р.), Камбоджа (у 1999 р.). Статус спеціального спостерігача 

має Папуа-Нова Гвінея. Офіційними цілями АСЕАН проголошено сприяння 

регіональній співпраці в економічній, соціальній та культурній сферах з метою 

зміцнення миру в регіоні; прискорення економічного зростання, соціального 

прогресу та культурного розвитку в регіоні на основі спільних дій у дусі 

партнерства і рівності; заохочення активного співробітництва та взаємної 

підтримки в економічній, соціальній, культурній, технічній та науковій сферах; 

взаємодія у сферах науки й освіти, сільського господарства, промисловості; 

сприяння співробітництву з міжнародними регіональними організаціями [60]. 

Важливу роль у підтримці регіонального та субрегіонального 

співробітництва відіграє створена у 1947 р. Економічна і соціальна комісія ООН 

для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО). Головними завдання ЕСКАТО є вивчення 

проблем економічного і соціального розвитку країн Азії і Тихого океану, 

зміцнення економічних зв'язків між ними та розширення економічної співпраці з 

іншими країнами світу [1, c. 250]. 

Дванадцять країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у 1989 році в Канберрі, 

Австралія організували форум «Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва» (АТЕС). До країн-засновниць, якими були Австралія, Бруней, 

Канада, Індонезія, Японія, Корея, Малайзія, Нова Зеландія, Сінгапур, Таїланд і 

Сполучені Штати Америки, приєдналися в 1991 році Китай і Гонконг, Мексика і у 

1993 році Папуа-Нова Гвінея, у 1994 Чилі і у 1998 Перу, Росія та В’єтнам. 

Частка країн учасниць АТЕС у світовому ВВП і світовому експорті сягає  

близько 50 %. За характером, цілями, концепцією, навіть за складом учасників 

АТЕС виглядає як нетипове для сучасності регіональне угруповання. Уперше 
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економічне об'єднання створили держави, що дуже відрізняються за умовами та 

рівнем економічного розвитку, за структурою економіки, культури, релігії, 

національним менталітетом, історичними та політичними традиціями.  

Спочатку АТЕС було надано консультативний статус. Учасники об’єднання 

обговорювали питання економічного співробітництва, які становили спільний 

інтерес. Але з угрупування вони перетворилося на провідну структуру сприяння 

вільній торгівлі, інвестиціям, економічній співпраці в цьому регіоні, а його статус 

піднявся з рівня зустрічей міністрів до зустрічей на вищому рівні [61, c. 133]. 

Для азійських країн-учасниць форум є своєрідним доповненням і 

протилежністю СОТ. Однією з переваг форуму є більш справедливий торгово-

економічний режим, який характеризується більш ліберальним ставленням до 

промислової політики і рівня допустимого протекціонізму в окремих стратегічно 

важливих галузях країн, що розвиваються. АТЕС поступово перетворюється з 

аморфної структури в багаторівневий міждержавний консультативний механізм 

регіональної співпраці [59, c. 211]. 

У 1990-ті роки ХХ століття економічна співпраця в Азії значно 

пожвавилася. 28 січня 1992 р. на саміті АСЕАН в Сінгапурі році бул підписано 

угоду про формування зони вільної торгівлі АФТА, яка затвердила схему єдиних 

преференційних тарифів – СЕРТ (Common Effective Preferential Tariff). На відміну 

від ЄС, у межах АФТА не застосовується загальний зовнішній тариф на 

імпортовані товари. Кожен член АСЕАН може запроваджувати тарифи на товари, 

що ввозяться з-за меж АСЕАН, на основі своїх національних графіків. Окрім 

зменшення тарифів, АФТА передбачає зменшення кількісних обмежень, 

гармонізацію національних стандартів, можливість повного скасування інших 

нетарифних бар’єрів протягом п’яти років після виконання перших 

домовленостей [59, c. 205]. 

На початку ХХІ століття бажання прискорити перебіг поглиблення 

співробітництва між країнами регіону лише зросло ще більше. У 2003 році лідери 

Асоціації узгодили концепцію Співпраці АСЕАН, у межах якої до 2020 р. 
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передбачається створення співтовариства в сфері безпеки та економіки. У 2006 

році термін створення співтовариства було перенесено [63]. 

Приклад країн АСЕАН, які скорочують терміни реалізації планів тісної 

кооперації, активізували діяльність інших об’єднань: Асоціації регіонального 

співробітництва Південної Азії, до якої входять Індія, Пакистан, Бангладеш, Шрі-

Ланка, Непал, Мальдіви і Бутан, а також Ради співробітництва арабських держав 

Перської затоки.  

Одним з об’єднань регіону є Східно-Aзійська Спільнота (САС), об’єднання, 

яке, за задумом, має стати азійським «Євросоюзом». Коло його учасників ще не 

визначене остаточно. Ідея створення такого об’єднання має довгу історію. В 40-

вих роках ХХ століття, в час японської окупації, в країнах Східної Азії виникла 

ідея створити «Велику східно-азійську сферу взаємного процвітання», що 

складалася б з країн регіону. Однак ця ідея була визнана невдалою оскільки вона 

значною мірою існувала як ідеологія, що могла послужити Японії підставою для 

використання решти Азії в своїх цілях. У 1990 р. Малайзія запропонувала 

створити Східно-Азійський економічний форум, що включав би країничлени 

АСЕАН, а також Японію, Китай і Республіку Корею. Це стало б реакцією на 

інтеграцію АСЕАН до АТЕС. Загалом Східно-Азійський економічний форум це 

АТЕС без Північної Америки та Австралії [64]. 

У грудні 2005 р. в Куала-Лумпурі відбувся перший східноазійський саміт з 

цього питання в форматі «АСЕАН+3» (під трійкою розуміються Китай, Японія та 

Республіка Корея) з можливістю залучення до нього в майбутньому Індії, 

Австралії, Нової Зеландії, Росії [59, c. 208].  

Головними перешкодами для створення східноазійської САС стали серйозні 

розбіжності в рівнях економічного розвитку, загострення взаємної конкуренції, 

нестійкість становища ряду держав, неузгодженості валютно-фінансової політики. 

Також існували і негативні політичні фактори: конкуренція між Японією та 

Китаєм, негативне ставлення до такого об’єднання з боку США, Австралії та 

Нової Зеландії. 



48 

 

В Азії налічується близько вісімдесяти зон вільної торгівлі. Однією з 

найбільших є зона вільної торгівлі «Китай – АСЕАН» (іноді це утворення 

називають КАФТА), урочиста церемонія з нагоди завершення створення якої 

відбулась 7 січня 2005 р. у в місті Наньнін у Південному Китаї [59, c. 215]. 

Офіційне створення зони вільної торгівлі «Китай-АСЕАН» означає, що торгово-

економічні відносини між Китаєм та Асоціацією держав Південно-східної Азії 

вступають у новий період розвитку. З часом подальше зниження мит зробить 

торгівлю між сторонами вільнішою, ефективнішою і прозорішою. Зона КАФТА 

виглядає найбільш міцним утворенням серед регіональних проектів співпраці за 

участю АСЕАН. Перевага цього проекту полягає в його базуванні на виробничо-

промисловій платформі Китаю, яка значною мірою об’єднує промисловість 

Східної Азії [65, c. 287]. 

Між АСЕАН та Японією та АСЕАН і Республікою Кореєю підписані угоди 

про всеосяжне економічне партнерство в 2008 і 2006 рр. відповідно. Кожна країна 

прийняла зобов'язання щодо лібералізації свого ринку товарів і послуг згідно з 

визначеним графіком. Шлях до східноазійського економічного співтовариства 

лежить саме через інтеграцію зон вільної торгівлі «Китай-АСЕАН», «Японія-

АСЕАН» і «Республіка Корея-АСЕАН». 

Метою укладеної 5 жовтня 2015 р. угоди про Транстихоокеанське 

партнерство було створення зони вільної торгівлі в Азійтсько-Тихоокеанському 

регіоні. Учасниками стали дванадцять країн: CША, Японія, Канада, Австралія, 

Нова Зеландія, Мексика, Перу, Чилі, Малайзія, Бруней, Сінгапур і В'єтнам. Угода 

передбачає поглиблення економічних зв'язків між учасниками, зокрема, 

скорочення або скасування більшості митних зборів на товари і послуги.  

Серед пріоритетних напрямів співпраці – інвестиції, телекомунікації, 

сільське господарство, екологія, інтелектуальна власність. Теоретично 

транстихоокеанське партнерство може стати основою для створення єдиного 

регіонального ринку, аналогічного загальноєвропейському. Однак 23 січня 2017 р. 

президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з 
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Транстихоокеанського партнерства, цим самим поставивши під загрозу його 

існування [66]. 

Економічний сенс такої організації багато науковців та аналітиків вбачають 

у спробі обмежити вплив Китаю в регіоні Східної та Південо-Східної Азії, а 

також створити противагу амбіційному проекту Китаю з відродження Великого 

шовкового шляху і тим самим значного збільшення впливу в Центральній, 

Південній Азії, а також в Європі. 

Перші зв’язки між Китаєм та європейськими країнами були налагоджені ще 

в античні часи. Початково вони були спорадичними, а товарообмін відбувався 

вже в першому столітті до н. е. Велику роль у розвитку економічних відносин між 

Європою та Китаєм відігравав Великий шовковий шлях – система караванних 

шляхів, які понад тисячу років пов'язували торговельні центри великого простору 

між Китаєм і Середземномор'ям, символ спілкування Сходу і Заходу, 

загальнолюдське історичне і культурне надбання. У Китаї ж цей шлях називався 

«Нефритовим», оскільки його східною ділянкою до імперії ввозився нефрит [67, 

ст. 90]. Назву «Великий шовковий шлях» у науковий обіг запровадив німецький 

географ і геологом Карл фон Ріхтгофен у 1877 р. для позначення маршрутів між 

далекосхідним і західноєвропейським світами.  

У XXI столітті, в епоху розвитку глобалізації і на тлі ускладнення 

міжнародної та регіональної ситуація, Китай запропонував відновити і розвивати 

Великий шовковий шлях та його основну історичну цінність – «мир і 

співробітництво, відкритість і толерантність, взаємне запозичення та обмін 

досвідом, взаємна вигода й загальний виграш» [68]. 

Восени 2013 р. голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до країн 

Центральної і Південно-Східної Азії висунув ідею реалізації проекту «Один пояс, 

один шлях», в основу якого покладене відновлення «Великого шовкового шляху». 

У проекті «Один пояс, один шлях» – об’єднано проекти створення 

«Економічного пояса Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху XXI 

століття». Це стратегія розвитку, ініційована китайським урядом з метою 

заохочення економічної співпраці між країнами, розташованими вздовж 
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окреслених маршрутів. Проект розроблений для упорядкування вільного потоку 

економічних факторів і ефективного розподілу ресурсів, а також для подальшої 

інтеграції ринку та прискорення регіональної економічної співпраці на користь 

усім учасникам. Підсумком його реалізації може також стати поява масштабної 

зони вільної торгівлі – від північно-західних провінцій Китаю, Центральної Азії, 

до Центральної та Східної Європи. На охопленій проектом території проживає 

близько трьох мільярдів людей, що дає підстави твердити про мегапотенціал 

цього ринку. 

Основні завдання проекту: 

1) посилення політичної координації – зміцнення міжурядової співпраці, 

поглиблення інтеграції інтересів, сприяння політичній взаємодовірі, досягнення 

консенсусу; 

2) інтенсифікація будівництва єдиної транспортної мережі; 

3) розвиток торгівлі шляхом скасування торговельних бар’єрів, зниження 

витрат торгівлі, підвищення швидкості і поліпшення якості економічних операцій 

у регіоні; 

4) фінансова інтеграція, збільшення валютних потоків за рахунок переходу 

на розрахунки в національних валютах; 

5) зміцнення зв’язків між народами – культурні та наукові обміни, 

пожвавлення співпраці засобів масової інформації, у сферах туризму та освіти 

[69]. 

Проект дасть можливість країнам, розташованим уздовж Нового шовковому 

шляху, скорегувати свою економічну політику в напрямі масштабної і глибокої 

регіональної співпраці, сформувати спільну структуру відкритого, толерантного, 

збалансованого і вигідного регіонального економічного співробітництва, 

побудувати єдину транспортну інфраструктуру від Тихого океану до Балтійського 

моря, поглибити торговельні зв’язки, скасувати бар’єри, провадити вільну 

торгівлю, скоротити час на доправлення вантажів, збільшити валютні потоки, 
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ширше застосовувати розрахунки у національних валютах, налагодити людські 

контакти, виробити новий алгоритм співпраці у регіоні [70]. 

Проект «Один пояс, один шлях» – це активні пошуки нової моделі 

міжнародної співпраці, яка послужить джерелом енергієї для світового розвитку, 

моделі спрямованої на формування і зміцнення взаємозв’язків між народами Азії, 

Європи та Африки взаємопов'язаного партнерства між сусідніми з поясом 

країнами в інтересах створення багатовекторної, комплексної мережі співпраці,  

підтримання всебічного, самостійного, збалансованого і стійкого розвитку [69]. 

У прийнятому наприкінці березня 2015 р. Державним комітетом у справах 

розвитку і реформ, Міністерством закордонних справ і Міністерством комерції 

Китаю документі «Концепція та план дій щодо сприяння спільному будівництву 

«Економічного пояса Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху 21-го 

століття» йдеться про те, що проект прагне поєднати Азію, Європу та Африку 

п’ятьма маршрутами. Економічний пояс Шовкового шляху буде зосереджений на 

таких напрямках сполучення: 1) Китаю з Європою через Центральну Азію і 

Росію; 2) Китаю з Близьким Сходом через Центральну Азію; 3) Китаю і Південно-

Східної Азії, Південної Азії та Індійського океану; морський Шовковий шлях XXI 

століття – на використанні морських портів Китаю: 4) Китаю з Європою через 

Південно-Китайське море та Індійський океан; 5) Китаю з південною частиною 

Тихого океану через Південно-Китайське море [69].  

Зосередившись на цих п’яти маршрутах, на основі чинної транспортної 

інфраструктури Китай має намір створити шість економічних коридорів (рис. 1.2): 

1) сухопутний міст «Нова Євразія» – міжнародна залізнична лінія, що 

прямує від Ляньюньган у провінції Цзянсу Китаю через Алашанькоу в Сіньцзян-

Уйгурський автономному районі, і до Роттердаму в Нідерландах; 

2) економічний коридор «Китай–Монголія–Росія». Між цими країнами вже 

давно налагоджена міцна економічна співпраця. У 2014 р. на зустрічі очільників 

трьох держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Душанбе було 

визначено основні принципи і ключові напрями тристоронньої співпраці, 
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досягнуто домовленості стосовно спільного сприяння будівництву Економічного 

пояса Шовкового шляху, реконструкції сухопутного моста «Євразія-Росії» і 

запропоновано програма будівництва «Монгольської степової дороги» [72]; 

3) економічний коридор «Китай – Центральна Азія – Західна Азія» – 

проходить від Сіньцзяну на північному-заході Китаю і, приєднавшись до мережі 

залізниць Центральної і Західної Азії, досягає узбережжя Середземного моря та 

Аравійського півострова. Коридор перетинає п'ять країн Центральної Азії – 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Туркменістан, а також Іран і 

Туреччину в Західній Азії. Китай уже уклав двосторонні угоди про будівництво 

Економічного пояса Шовкового шляху з Таджикистаном, Казахстаном, 

Киргизстаном, і Узбекистаном, що відкриває можливості для поглиблення і 

розширення взаємовигідного співробітництва в таких сферах, як торгівля, 

інвестиції, фінанси, транспорт і зв'язок;  

4) економічний коридор «Китай–Індокитай» – під час п'ятої наради лідерів 

субрегіонального економічного співробітництва «Великий Меконг», що відбулася 

в Бангкоку в грудні 2014 р., китайський прем'єр висунув три пропозиції щодо 

поглиблення відносин між Китаєм і п'ятьма країнами Індокитаю: а) спільне 

планування і будівництво великої транспортної мережі, а також низки 

промислових об’єктів; б) запровадження нового режиму співпраці для збору 

коштів; в) сприяння сталому і скоординованому соціально-економічного 

розвитку. Сьогодні країни, розташовані вздовж річки Меконг зайняті в 

будівництві дев'яти міжнаціональних магістралей, що сполучають схід і захід, 

північ і південь. Низку будівельних проектів вже реалізовано. В Гуансі, на півдні 

Китаю, наприклад, вже прокладено автостраду, яка веде до порту Донгсінг на 

кордоні між Китаєм і В'єтнамом; 

5) економічний коридор «Китай–Пакистан», уперше запропонований 

прем’єр міністром Китаю у 2013 р. у Пакистані, проляже від міста Кашгара у 

північно-західній частині Китаю до порту Гвадар на півдні Пакистану. Уряди 



53 

 

обох країн вже узгодили попередній довгостроковий план будівництва 

автомобільних доріг, залізниць, нафто- і газопроводів, а також прокладання 

волоконно-оптичних мереж; 

6) економічний коридор «Бангладеш–Китай–Індія–М'янма» – охопить 1,65 

млн квадратних кілометрів, близько 440 млн людей за рахунок поєднання 

автомобільних, залізничних, водних і повітряних шляхів у регіоні. Така 

взаємопов'язаність полегшить транскордонне переміщення людей і товарів, зведе 

до мінімуму сухопутні торговельні перешкоди, забезпечить більш ширший доступ 

до ринків і дасть змогу збільшити обсяги багатосторонньої торгівлі [73]. 

 

 

Рис. 1.2. Економічні коридори Нового шовкового шляху 

Складено автором. 

 

На морі будуть прокладені безпечні, безперебійні та високоефективні 

транспортні маршрути з вузловими точками в найважливіших портах. Прем'єр 

Держради Китаю Лі Кецян підкреслив, що необхідно сформувати Морський 
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Шовковий шлях XXI за участю країн АСЕАН і створювати стратегічні опорні 

пункти для розвитку внутрішніх регіонів. 

На сході Новий шовковий шлях поєднаний з Азійсько-Тихоокеанським 

економічним кільцем; на заході – з Європейським економічним кільцем, тобто 

«економічний пояс» охоплює весь Євразійський материк і за оцінками китайських 

фахівців, «об’єм і потенціал ринку є унікальним» [70, ст. 52]. 

Основою ініціативи можна назвати логістична безпеку країни, проте 

китайською владою позиціонується перш за все не як звичайні транспортні 

коридори, а як спосіб зміцнення впливу в країнах китайського транзиту. Це 

геополітичний і геоекономічний план побудови багатополярного світу на основі 

відкритої співпраці. Перевагою проекту є економічні можливості Китаю і його 

готовність інвестувати фінансові ресурси в економічні проекти вздовж всього 

шляху, які сприятимуть посиленню торговельних зв’язків між Китаєм і країн 

регіону та відкриють китайським товарам шляхи в Південну Азію, Близький Схід 

і країни Європи. 

Окремо слід звернути увагу на розвиток та інвестиції в інфраструктуру, за 

оцінками McKinsey Global Institute світ повинен інвестувати в середньому 3,3 

трлн дол. США на рік тільки для підтримки очікуваних в даний час темпів 

зростання, на країни з економікою, що розвивається, припадатиме близько 60 

відсотків від цієї необхідності [74]. Китай один з найбільших світових інвесторів в 

інфраструктуру, протягом 1992-2011 рр. він щороку інвестував в середньому 8,5% 

ВВП в інфраструктурні проекти (переважно в будівництво доріг, розвиток 

енергетики і залізничного сполучення), що перевищує обсяги інвестицій США та 

ЄС. Щорічні інвестиції Китаю в інфраструктуру виросли з 160 млрд дол. США в 

2002 р. до майже 480 млрд дол. США у 2010 р. Масштаби інвестицій у реалізацію 

проекту «Один пояс, один шлях» оцінюються трильйонами доларів. Так, за 

оцінками Азійського банку розвитку, лише в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в 

інфраструктуру необхідно інвестувати близько 750 млрд щороку. До 2020 р. у 

Китаї заплановано будівництво 72 нових аеропортів, 43 тис. кілометрів 

швидкісних автомагістралей, 22 тис. кілометрів залізничних доріг [75]. 
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Для реалізації такого масштабного проекту за ініціативи Китаю в Пекіні 

створений Азійський банк інфраструктурних інвестицій (Asian Infrastructure 

Investment Bank, AIIB), урочиста церемонія відкриття відбулася 16 січня 2016 р. 

Учасниками нової міжнародної фінансової організації, очоленої з Китаєм, є 57 

країн, в їх числі Франція, Польща, Іспанія і Велика Британія. Водночас, США та 

Японія відмовилася від участі в ній. Критики зазначають, що AIIB має на меті 

замінити Світовий банк та Азійський банк розвитку. Але європейські учасники 

запевняють, що нова фінансова установа лише доповнить вже чинні для того, щоб 

забезпечити потреби у фінансуванні інфраструктурних проектів в Азії. Статутний 

капітал AIIB становить 100 млрд дол. США. Частка Китаю у новому банку 

найбільша – 26,06 %, що дає йому фактичне право вето. Найбільшим за обсягом 

інвестором за межами Азійського регіону є Німеччина.  

Ініційований Китаєм проект є яскравим прикладом і частиною добре 

обміркованої геоекономічної моделі, спрямованої на підвищення 

конкурентоспроможності китайської економіки, стимулювання її ефективного 

розвитку та сприяння дедалі більшої відкритості. Реалізація проекту впливатиме 

на всіх його безпосередніх і опосередкованих учасників, у формі інтеграційного 

ефекту. А прогнозоване утворення великої зони вільної торгівлі між учасниками 

проекту суттєво вплине на світову економіку. 

 

1.3. Методичне забезпечення дослідження зовнішньоторговельного 

співробітництва України та країн Східної Азії 

 

Одним з найважливіших елементів пізнання будь-якої наукової проблеми є 

формування бази дослідження, що дає змогу чітко окреслити мету та розробити 

алгоритм реалізації, забезпечує комплексне бачення об’єкта дослідження та 

багатостороннє його трактування на основі апробованої практикою методології.  

Кожна держава долучається до міжнародної діяльності через участь у 

міжнародних економічних відносинах, як двосторонніх, так і багатосторонніх, 

описаних у підрозділі 1.1. Такий динамічний розвиток системи потребує зміни та 
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вдосконалення методів моделювання міждержавної співпраці з дотриманням 

принципів економічної та політичної безпеки. Методи дослідження можна 

поділити на загальні та спеціальні, витоками яких є наукові принципи пізнання 

економічних, соціальних, політичних, гуманітарних та інших сфер 

життєдіяльності людини. За функціональними ознаками методи поділяються на 

теоретичні та емпіричні. До теоретичних належать: аналіз, синтез, дедукція, 

індукція, методи абстрагування, моделювання, групування та ін., до емпіричних – 

порівняння, прогнозування, спостереження, експеримент, вимірювання, 

графічний аналіз, статистичний аналіз, ретроспективний аналіз, кореляційний і 

регресійний аналіз та ін. У дослідженні використано методи, які найбільше 

придатні для виявлення основних тенденцій економічних відносин України з 

країнами Східної Азії, оцінювання кількісних та якісних переваг 

зовнішньоторговельної співпраці.  

Проблеми двосторонніх і багатосторонніх міжнародних економічних 

відносин широко висвітлені як в українській, так і в зарубіжній науковій 

літературі, однак науковий аналіз і висновки щодо зовнішньоторговельної 

співпраці України з країнами Східної Азії потребують оновлення з урахуванням 

сучасного стану торговельної політики країн-партнерів і впливу процесів 

глобалізації. Вплив країн Східної Азії, як на світову економіку і на економіку 

України потребує детальнішого аналізу основних аспектів зовнішньоторговельної 

співпраці з огляду на розмір економіки країн регіону. В цьому аспекті метою та 

завданнями дослідження є встановлення закономірностей, тенденцій, визначення 

структури та балансу торгівлі між Україною та країнами Східної Азії, оцінка їх 

взаємозв’язку з світовою торгівлею за умов глобалізації, формування висновків і 

прогнозів щодо подальшого розвитку зовнішньоторговельної співпраці між 

країнами та їх впливу на світову економіку. 

Логічна схема дослідження потребує чіткого дотримання алгоритму, що 

передбачає насамперед визначення предмета та об’єкта і допоможе окреслити 

межі дослідження, виявити причинно-наслідкові зв’язки щодо процесами, 

подіями та явищами, а також сформувати методичний апарат, застосування якого 
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забезпечить науковому дослідженню комплексність та неупередженість. 

Методичну основу дослідження зовнішньоторговельної співпраці між Україною 

та країнами Східної Азії становить набір методів і підходів, обраних, з 

урахуванням предмета дослідження. 

Одним із методів, що найчастіше використовуються для дослідження 

зовнішньоторговельного співробітництва, визначення його ефективності, 

тенденцій та прогнозування перспектив є економіко-математичне моделювання. 

Макроекономічні моделі, що використовуються для дослідження 

зовнішньоторговельних відносин, поділяються на два види: 

1) моделі ex-ante – попередній аналіз показників з метою 

моделювання майбутніх сценаріїв розвитку економіки в процесі зміни умов 

торгівлі (у зв’язку зі вступом до СОТ, зони вільної торгівлі, митного 

союзу, інших економічних угруповань); 

2) моделі ex-post – пост-фактичний аналіз з метою оцінювання 

ефективності торгово-економічної  політики,  побудований  на основі статистичних 

показників минулих періодів (оцінка ефективності реалізації двосторонньої 

торгово-економічної політики) [76]. 

До методів ex-ante належать моделі часткової (аналіз реалізації 

торговельної політики та обмежень при імпорті у певному секторі) та 

загальної (визначення доходів або втрат, обмеження ресурсів між декількома 

ринками) рівноваги, статичні та динамічні моделі рівноваги. Основними  ж 

інструментами аналізу ex-post слугують багатомірні статистичні аналізи (БСА), 

регресійні рівняння (одно- та багатофакторні регресії, авторегресії ), векторні 

авторегресії тощо. Зміст таких методів визначається характером 

взаємозв’язків між змінними параметрами, що зумовлено макроекономічним 

становищем і політичною ситуацією в країні. Вони також дають змогу 

прогнозувати події в близькій перспективі. 

Позицію країни на світовому ринку визначають обсяг і структура експорту, 

що найбільш швидко реагує на зміни кон’юнктури світового ринку та може бути 

джерелом для стимулювання економічного зростання. Саме експортери можуть 
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залучити іноземні інвестиції, які забезпечать відновлення вітчизняного 

виробництва. Таким чином експорт, зумовлений попитом з боку іноземних 

підприємств, створює стимули для розвитку виробництва всередині країни і 

водночас дає можливість фінансувати модернізацію виробництва за допомогою 

іноземного капіталу. 

Для характеристики ступеня відкритості економіки застосовуються кілька 

показників, зокрема частка залежності економіки від експорту визначається за 

допомогою експортної квоти за формулою 

 

,                                (1.2)   

де  – частка залежності економіки від експорту;  – вартість обсягу експорту; 

 – ВВП. Збільшення експортної квоти свідчить як про зростання частки 

країни у міжнародному поділі праці, так і про зростання виробленої нею 

продукції. 

Залежність економіки від імпорту характеризується показником імпортної 

квоти (ІК), що визначається за формулою:  

,                                (1.3)  

  

де  – імпортна квота;  – вартісний обсяг імпорту;  – ВВП. 

Для характеристики участі країни у зовнішній торгівлі обчислюється індекс 

залежності від зовнішньої торгівлі, або обсяг зовнішньоторговельної квоти, за 

формулою 

,                     (1.4)  

 

де j – країна, що аналізується;  – загальний обсяг експорту товарів j-ї країни;  

– загальний світовий імпорт товарів j-ї країни;  – валовий національний 

продукт (ВНП) j-ї країни. 

Індекс може набувати значень від 0 до +∞. Відносно мале значення індексу 

свідчить про надмірність обмежень щодо зовнішньої торгівлі країни, у тому числі 
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обмежень, запроваджених проти країни зовнішніми торговельними партнерами. 

Ще одним показником, який характеризує співвідношення експорту та 

імпорту, є коефіцієнт покриття імпорту експортом, він визначається так: 

                                               (1.5) 

де  – коефіцієнт покриття імпорту експортом;  – вартісний обсяг експорту; 

 – вартісний обсяг імпорту. Торговельний баланс має позитивне значення, 

якщо цей коефіцієнт більший за одиницю, і від’ємне значення – якщо менший за 

одиницю. 

Додатковим інструментарієм визначення не тільки кількісної, а й якісної 

характеристики зовнішньоторговельної співпраці слугують індекси міжнародної 

торгівлі, які використовують міжнародні фінансові організації, зокрема СБ, МВФ. 

До них належать індекс виявленої порівняльної переваги (revealed 

comparative  advantage  index (RCA)), індекс комплементарності торгівлі (trade 

complementarity index (TC)), індекс інтенсивності зовнішньої торгівлі (англ. 

trade intensity  index (TI)), індекс внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade 

index (IIT)), індекс торгової спеціалізації (trade specialisation index (TS)). 

Використання цих індексів дає змогу визначити якісні параметри співпраці, 

виявити загрозливі та деструктивні тенденції, окреслити перспективи 

розвитку співпраці між країнами-партнерами з урахуванням змістових 

характеристик застосованих методів [77, с. 16]. 

Одним з ключових завдань аналізу зовнішньоторговельної діяльності 

України є обґрунтування товарної структури експорту та імпорту, визначення 

галузей, які мають найвищі конкурентні позиції на ринках інших країн, в тому 

числі і країн Східної Азії. Важливим етапом оцінювання конкурентних позицій 

країни на зовнішньому ринку є групування та ранжування окремих товарних груп 

за показниками конкурентних переваг, що допомагає визначити найдоцільніші 

зовнішньоторговельні операції, які українські суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності здійснюють на світовому ринку. Для цього треба проаналізувати рівень 
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порівняльних переваг за товарною номенклатурою. На підставі таких досліджень 

можна діти висновку про рівень конкурентоспроможності окремих галузей і про 

доцільність їх підтримки. 

На практиці для кількісного оцінювання порівняльних переваг 

використовується індекс порівняльних переваг (RCA), сутність якого полягає у 

визначенні рівня спеціалізації виробництва продукції, що характеризує її 

конкурентоспроможність на світовому ринку. Індекс RCA обчислюється для всіх 

товарних груп і відображає торговий потенціал кожної з них. Для 

обчислення застосовуємо формулу Б. Баласа: 

                                   ,                            (1.6) 

де, xij, xwj – обсяги експорту j-го товару i-ї країни та світовий обсяг j-го товару 

відповідно, млн дол. США; Xi, Xw – загальні обсяги експорту i-ї країни та світу 

відповідно, млн дол. США. Індекс RCA дорівнює співвідношенню між часткою 

продукту в загальному експорті країни та часткою того самого продукту в 

світовій торгівлі. Індекс обчислюється також для того щоб визначити чи має 

країна конкурентні переваги за певним товаром. Якщо RCA>1, то країна більш 

експортно-орієнтована за цим товаром і має конкурентні переваги. 

Визначення конкурентних переваг експортного потенціалу кожної 

країни за допомогою індексу RCA дає змогу виявити тотожність з імпортним 

профілем країни- партнера. Відповідно, істотні значення індексів порівняльної 

переваги на аналогічні товарні групи свідчать про недоцільність 

подальшої торгівлі.  

Індикатор торгової компліментарності передбачає зіставлення структур 

експорту та імпорту країн партнерів і відображає відповідність експортного 

профілю однієї країни імпортному профілю іншої. 

Термін «компліментарність» походить від французького слова 

«complementarite», що перекладається як «взаємодоповнюваність». У контексті 
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взаємодії між країнами це поняття означає взаємодоповнюваність структур 

зовнішньоторговельної співпраці, тобто чи купують товари, що виробляються 

певною країною, її партнери і навпаки. У межах системного аналізу 

компліментарності двосторонніх відносин між країнами застосовують аналіз двох 

рівнів компліментарності – макро- та макрорівня. Макрорівень – це 

зовнішньоторговельна компліментарність, тобто рівень, на якому 

компліментарними є товари різних галузей економіки, включені у 

зовнішньоторговельний обіг країн-партнерів. Мікрорівень включає 

компліментарність на рівні окремих підприємств і компаній.  

За допомогою компліментарності, що проявляється на макрорівні, 

визначають ефективність зовнішньоторговельної співпраці між країнами. 

Високий рівень свідчить про ефективність операцій купівлі-продажу міх 

країнами-партнерами. 

Для аналізу компліментарності зовнішньоторговельної співпраці між 

країнами використовують індекс компліментарності торгівлі (TC), який 

розраховується за формулою: 

                                               (1.7) 

 

де, mik – частка i-го товару в загальному імпорті k-ї країни; xij – частка i-го 

товару в сукупному експорті j-ї країни. Значення індексу ТС змінюється від 0 

до 100 залежно від відповідності імпортного профілю однієї країни 

експортному профілю іншої. 

Експорт або імпорт аналогічної продукції потенційно ускладнює 

реалізацію потенціалу партнерства країн, водночас відповідність структури 

зовнішньої торгівлі посилює потенціал стратегічного партнерства. Отже, 

показник TC визначає відповідність потенціалу держав, що виступають 

торговими партнерами. 

Також для оцінювання якості зовнішньоторговельного співробітництва 

використовується індекс інтенсивності торгівлі (TI), який показує більшим чи 
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меншим є обсяг торгівлі між двома країнами є від очікуваного показника на 

підставі їх значущості для світової торгівлі. Він визначається як відношення 

частки експорту однієї країни в іншу до частки світового експорту в цю країну: 

                                                                                (1.8) 
де xij, xwj – обсяг експорту з i-ї країни та з усього світу до j-ї країни 

відповідно, млн дол. США; хiw, хw – відповідно, загальний обсяг експорту i-ї 

країни та світу, млн дол. США. Якщо значення TI перевищує 1, то взаємна 

торгівля перевищує очікуваний рівень, якщо менше за 1, то країни недостатньо 

реалізують потенціал торговельної співпраці. 

У розвинених країнах торгівля характеризується значними обсягами 

внутрішньогалузевої торгівлі подібними товарами. Істотне значення 

внутрішньогалузевої торгівлі свідчить про подібність двох країн за обсягами 

виробництва, технологіями, цінами та за структурою споживчого попиту і 

підтверджує подібність економічних систем країн-партнерів у стратегічній 

перспективі. Внутрішньогалузевий обмін стимулюється економією масштабу та 

диференціацією виробництва продукції. 

Для окремої галузі індекс обчислюється за формулою: 

                     (1.9) 
де  та – відповідно експорт i-ї країни до j-ї країни та імпорт j-ї країни з i-

ї країни k-го виду промислової продукції.  

Для двох країн-партнерів індекс внутрішньогалузевої торгівлі 

обчислюється як індекс Грубеля–Ллойда: 

                      (1.10) 
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де – обсяг експорту k-го товару з i-ї країни в j-ту країну;
   

– обсяг 

імпорту k-го товару з j-ї країни в i-ту країну. Індекс набуває значень від 0 

(повна відсутність внутрішньогалузевої торгівлі) до 1 (повністю інтегрована 

торгівля виробничою продукцією). 

Вважається, що внутрішньогалузева торгівля створює додаткові вигоди для 

країн порівняно з міжгалузевою торгівлею у формі зростання віддачі від 

масштабу для прискорення економічного зростання і збільшення прибутків усіх 

учасників. 

Індекс торгової спеціалізації (TS) дає змогу оцінити взаємну компаративну 

конкурентоспроможність виробництва товарів двох країн у процесі 

зовнішньоторговельної співпраці і обчислюється за формулою: 

                       (1.11) 
де Eij – обсяг експорту певного товару з i-ї країни до j-ї країни; Mij – обсяг 

імпорту цього товару до i-ї країни з j-ї країни. Значення індексу коливається 

від -1 до 1. Про існування конкурентної переваги, наслідком якої є 

спеціалізація країни на виробництві та експорті товару, свідчать додатні 

значення індексу. 

За допомогою виокремлення подібних параметрів у  двосторонньому 

співробітництві можна сформувати кластери і класи. Процедура ранжування 

дає можливість з’ясувати необхідність поглиблення інтеграції між країнами та 

пожвавленян зовнішньоторговельної співпраці, визначити місце і роль країн 

Східної Азії у зовнішньоторговельних відносинах з  Україною. 

Для групування доцільно застосувати метод багатомірного статистичного 

аналізу, що дає можливість виявити закономірності в статистичних 

сукупностях, одиниці яких описуються відносно великим набором ознак. 

Застосування методів багатомірного статистичного аналізу для групування країн 

світу за показниками, що характеризують зовнішньоекономічні відносини, 

передбачає процедуру поділу сукупності країн на підмножини, сформовані з 
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однорідних показників. Результатом є розбиття аналізованої сукупності країн 

світу на якісно однорідні групи за критерієм топологічної близькості 

відстаней між відповідними ознаками. При цьому треба дотримуватись 

таких умов: жодна ознака не виділяється за своїм значенням так, що 

групування на її основі вважаються домінантними; відмінності між ознаками 

однієї групи є незначними, а відмінності між ознаками різних груп – істотні. 

Найчастіше в розрахунках використовують евклідову відстань близькості двох 

об’єктів за ознаками. Метод багатомірного статистичного аналізу 

застосовується для класифікації статистичних об’єктів у придатні для 

подальшої обробки в  групи. У дослідженні цей метод використано для 

групування країн світу за сукупністю багатомірних показників потенціалу 

розвитку соціально-економічних систем. 

Для аналізу ефективності використання потенціалу економічної 

співпраці використовують гравітаційні моделі (gravity models). Визначення 

оптимального вектора зовнішньоекономічної політики є основним прикладним 

завданням гравітаційних моделей, теоретичне обґрунтування якої випливає з 

Ньютонівського закону всесвітнього тяжіння. Теоретико-практичні основи 

гравітаційної моделі досліджували П. Кругман, С. Ліндер, Х. Ліннерман, П. 

Пойхонен, Я. Тінберген, Е. Хелпман та інші. Вони описували спрямованість 

міжнародних торговельних потоків через географічні та фізичні параметри 

країн-партнерів: обсяги двосторонніх торговельних потоків прямо пропорційні 

розмірам економіки та обернено пропорційні відстані між ними. 

Багато науковців критикують теоретичне обґрунтування моделі, однак 

завдяки своїй емпіричній точності гравітаційна модель стала широко 

застосовуватись в економічній науці та набула розвитку у дослідженнях 

міжнародних відносин. Сьогодні теоретичні положення гравітаційної 

моделі часто модифікують у процесі емпіричного аналізу рівня інтенсивності 

економічної взаємодій. 

За допомогою гравітаційної моделі можна дослідити вплив відстані між 

країнами на товарообіг між ними. У початковій формі ця модель визначає 
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залежність обсягів торгівлі між двома країнами від їх економічного розвитку 

(рівня зростання ВВП), також від транспортних витрат між ними, тобто від 

відстані між столицями обох держав. Варіант моделі гравітаційного рівняння з 

урахуванням приналежності до певного інтеграційного угруповання описується 

формулою 

 

, (1.12) 

 

де  – обсяг торгівлі між двома країнами;  – дохід на душу населення 

кожної з країн;  – населення країн;  - відстань між столицями країн. 

Щоб визначити, як на торгівлю країни впливає її приналежність до певного 

угруповання, використовують DUMMY змінні. DUMMY дорівнює 1, якщо країна 

належить до певного угруповання, і дорівнює 0 – якщо не належить. 

Гравітаційна модель може також використовуватися для оцінювання 

експорту та імпорту за відносною масою країни (величиною номінального ВВП і 

кількістю населення) та відстані. При цьому очікується, що коефіцієнт відносної 

маси країни матиме додатне значення. Це означає, що країна експортує до (або 

імпортує з) більших за відносною масою країн. Відповідно змінна відстані буде зі 

знаком «–», оскільки транспортні витрати негативно впливають на товарообіг між 

країнами. Також, аналізуючи ефективність двосторонніх відносин за допомогою 

гравітаційної моделі, деякі автори пропонують враховувати такі важливі фактори, 

як культура, мова, історія, політика тощо. 

Для оцінювання переваг і недоліків об’єктів або процесів, що 

досліджуються, їх можливостей і загроз, задля систематизації чинників, що 

сприяють ефективності діяльності, був використаний SWOT-аналіз, уперше 

запропонований у 1963 р. К . Ендрюсом на присвяченій проблемам бізнес-

політики конференції у Гарварді. А вже 1965 р. інші гарвардські професори, 

такі як наприклад Е. Лорнед, Р. Крістенсен, К. Ендрю та В.Д. Гут удосконалили 
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технологію використання SWOT-аналізу для вироблення стратегії поведінки 

організації [78, с. 105]. 

Методика SWOT-аналізу передбачає такі етапи: 1) систематизація 

факторів, що формують внутрішнє економічне середовище держави та 

поділяються на чотири групи: сильні (S) та слабкі (W) сторони, можливості (O) 

та загрози (T). Важливо, що фактори, які виражають сильні та слабкі сторони, 

характеризують внутрішні особливості досліджуваного об’єкта, а отже, вплив 

цих факторів підлягає аналізу, контролю та управлінню. Фактори, які 

становлять можливості та загрози, мають зовнішній характер, а отже, слабо 

піддаються управлінню з боку національної економіки та вимагають 

колективного підходу до розв’язання; 2) фактори, що характеризують внутрішні 

особливості, потрібно розсташовувати за ступенем значущості для розвитку 

соціально-економічної співпраці країн, а фактор зовнішнього середовища – за 

важливістю їх впливу на досягнення стратегічних цілей співпраці [79, с. 261]; 

3) стратегії розвитку співпраці на основі інформації про фактори, розташовані 

раніше за значущістю, можна поділити на чотири підгрупи (рис. 1.3):  

1) стратегії SO – будь-яка держава має спиратися на сильні сторони 

власної економічної системи, використовуючи при цьому можливості 

зовнішнього середовища. Стратегія спирається на часткове ігнорування можливих 

загроз, а також заснована на максимальній реалізації можливостей з опорою на 

переваги держави; 

2) стратегії WO – спрямована на мінімізацію впливу слабких сторін у разі 

реалізації можливостей держави. Сценарій заснований на тому, що розглядає 

ситуацію, за якоїк можуть бути реалізовані реальні можливості, ігноруючи слабкі 

сторони.;  

3) стратегії ST – передбачає використання сильних сторін для 

відвертання загроз, але не передбачає врахування можливостей держави і 

зосереджується на тому, як уникнути реальних загроз для держави з урахуванням 

її сильних сторін;  

4) стратегії WT – метою є мінімізація впливу слабких сторін з ціллю 
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подолання реальних загроз. Сценарій заснований на пошуку ходів, що 

допомагають відвернути загрози для держави, і не враховує слабких сторін. [80, с. 

79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Стратегія розвитку співробітництва між країнами на основі 

факторів SWOT-аналізу 

Розроблено автором. 

 

Отже, SWOT-аналіз – це оцінювання реального стратегічного стану 

держави, що показує, наскільки стратегія державної політики, відповідає 

внутрішнім ресурсам і міжнародному становищу. Переваги держави 

перетворюють зовнішні можливості в реальні, підвищуючи ймовірність їх 

реалізації. Вдаючись до певних стратегічних кроків, позбуваючись недоліків, 

ефективно змінюючи свою стратегію політики національної безпеки, держава 

може перетворити загрози на сприятливі стратегічні альтернативи [78, с. 114-115]. 

Окресленні теоретичні підстави та методологічне підґрунтя дають змогу 

сфокусувати описану у підрозділі логіко-структурну послідовність теоретико-

методологічних засад аналізу на обґрунтуванні стратегічних пріоритетів і 

засобів пожвавлення зовнішньоторговельної співпраці між Україною та країнами 

Східної Азії. 

SWOT-аналіз Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Можливості (O) Стратегії SO Стратегії WO 

Загрози (T) Стратегії ST Стратегії WT 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Міжнародна торгівля товарами та послугами, тобто 

зовнішньоторговельне співробітництво, як двостороннє, так і багатостороннє, 

посідає важливе місце у структурі національної економіки будь-якої з держав 

світу, адже це засіб, за допомогою якого країни можуть розвивати власну 

спеціалізацію, збільшувати продуктивність власних ресурсів, а отже, нарощувати 

обсяги виробництва, що у підсумку сприяє підвищенню добробуту. 

2. Аналіз теоретичних концепцій і поглядів на розвиток міжнародної 

економічної співпраці країн і на розвиток національної економіки засвідчив що, 

трансформувати структуру національної економіки країни можна з урахуванням 

порівняльних (конкурентних) переваг, і це необхідна умова швидкої її адаптації 

до вимог світового ринку, підвищення її економічної та соціальної ефективності. 

3. На підставі детального аналізу теоретичних концепцій геоекономіки та її 

місця у структурі зовнішньополітичних зв’язків держав, сформульовано висновок 

про недостатню висвітленість цього наукового напряму. Запропоновано власне 

удосконалене визначення геоекономіки як інтегрованого напрямку економічної 

науки, що досліджує стратегічні пріоритети держав у досягненні 

конкурентоспроможності, відкритості та ефективності господарювання з 

урахуванням національних інтересів за умов глобальної конкуренції. Сформувати 

модель економічного розвитку, яка б, з одного боку, відповідала вимогам часу та 

викликам глобалізації, а з іншого – давала можливість використати конкурентні 

переваги кожної країни, зокрема в просторовому вимірі, неможливо без наукового 

інструментарію геоекономіка. 

4. Вибір правильної та виваженої національної геоекономічної стратегії є 

однією з визначальних умов динамічного розвитку країни. В основу 

геоекономічної стратегії мають бути покладені три цілі: досягнення економікою 
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країни більшої відкритості, підвищення конкурентоспроможності, збільшення 

ефективності, що у підсумку сприятимуть збільшенню добробуту.  

5. Геоекономічна стратегія передбачає вибір географічного середовища, в 

якому найорганічніше будуть реалізовуватися економічні інтереси країни. 

Найсприятливішим економічним регіоном для України є європейський: 

територіальна близькість, зручність транспортних комунікацій, подібність 

історичних та культурних традицій, близькість економічного та науково-

технічного розвитку ставлять його на пріоритетну позицію в формуванні та 

диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків. Однак за сучасних умов розвитку 

світової економіки та поширення глобалізаційних процесів питання збільшення 

кількості вигідних зовнішньоторговельних партнерів є дуже актуальним. На 

сучасному етапі такими партнерами для України можуть стати країни Східної 

Азії, насамперед з огляду на їх впливовість у міжнародних економічних 

відносинах. 

6. На підставі аналізу основних моментів запропонованого Китаєм проекту 

відновлення Великого шовкового шляху під назвою «Один пояс, один шлях», 

доходимо висновку про те, що участь України у ньому є вкрай важливою для 

прискорення економічного розвитку, а отже, його треба включити до сучасної 

геоекономічної стратегії держави. 

7. Сформовано логічну цілісну сукупність кількісних та якісних 

характеристик зовнішньоторговельного співробітництва з країнами-партнерами, 

спрямовану на визначення важливих тенденцій з метою формування пріоритетних 

напрямів подальшої співпраці.  

Такий підхід уможливлює визначення заходів з диверсифікації 

торговельних відносин між Україною та країнами Східної Азії, а також сприяє 
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розвитку їх продуктивності, предметному вивченню зовнішньоторговельної 

складової відносин між Україною та країнами Східної Азії. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СХІДНОЇ АЗІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1. Сучасні особливості соціально-економічного розвитку країн Східної 

Азії 

Регіон Східної Азії – це величезний простір Євразійського континенту, 

розташований уздовж узбережжя Тихого океану, у межах якого взаємодіють 

близько двадцяти країн із різними економічними, політичними, культурними та 

соціальними особливостями. Він є одним із трьох найбільших центрів 

економічного розвитку, технологічного прогресу та економічної інтеграції, що 

конкурує лише з Європейським Союзом та NAFTA (The North Free Trade 

Agreement), яка у перспективі може стати Панамериканською зоною вільної 

торгівлі (Free Trade Area of the Americas) за участю тридцяти чотирьох країн. За 

економічним потенціалом і рівнем соціально-економічного розвитку держави 

регіону можна поділити на кілька основних груп. До першої належать США та 

Японія, які репрезентують два центри світової економічної сили. Другу групу 

формують такі індустріально розвинуті країни, як Канада, Австралія та Нова 

Зеландія. До третьої групи належать нові індустріальні країни: Сінгапур, Гонконг, 

Тайвань, Південна Корея. Їх економіка характеризується високими темпами 

економічного зростання, нарощуванням експортного потенціалу, а також 

поступовим перенесенням трудомістких виробництв в інші країни. До четвертої 

групи належать країни-члени ASEAN, які мають порівняльні переваги в 

сировинних і трудомістких галузях обробної промисловості. У такій класифікації 

окремо стоїть Китай з економікою, що динамічно зростає і суттєво впливає як на 

регіональні, так і на світові економічні процеси [82]. 

Країни світу класифікують за різними критеріями, наприклад, за 

географічним розматшуванням, за рівнем економічного розвитку, за доходами. 

Згідно з класифікацією ООН, в основу якої покладено географічний критерій, до 



72 

 

Східної Азії віднесені Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР), 

Японія, Монголія та Республіка Корея, Китайська Народна Республіка, включно з 

особливими адміністративними районами Гонконг, Макао і Тайвань (додаток Б, 

рис. Б1). 

ООН також класифікує країни світу за рівнем економічного розвитку і, 

згідно з цією класифікацією, до країни Східної Азії з розвиненою економікою 

належить Японія, до країн, що розвиваються, Китай, Гонконг, Тайвань, 

Республіка Корея, до країн, що розвиваються і не мають виходу до моря – 

Монголія. КНДР, через брак даних, у цій класифікації не представлена, проте, 

згідно з доступними даними, країну можна віднести до категорії найменш 

розвинених країн (табл. 2.1). 

Згідно з розробленою Світовим банком класифікацією країн за рівнем 

доходів, у 2017 р. до країн Східної Азії з високим рівнем доходу належать Японія, 

Республіка Корея, Тайвань, Макао, Гонконг; до країн з рівнем доходу вищим за 

середній Китай; до країн з рівнем доходу нижчим від середнього – Монголія, яка 

у 2016 р. визначалася як країна з доходом вищим від середнього рівня; до країн з 

низьким рівнем доходу серед країн регіону належить лише КНДР. 

Таблиця 2.1  

Класифікація країн Східної Азії 

№ з/п Група Країни 

1 Розвинені країни, з високим рівнем 

доходу 

Японія 

2 Країни, що розвиваються, з високим 

рівнем доходу 

Республіка Корея, Тайвань, 

Гонконг 

3 Країни, що розвиваються, з рівнем 

доходу вищим за середній 

Китай 



73 

 

Продовження таблиці 2.1 

4 Країни, що розвиваються і не мають 

виходу до моря, з рівнем доходу 

нижчим за середнього 

Монголія 

5 Найменш розвинені країни, з низьким 

рівнем доходу 

КНДР 

Складено за: [83]  

 

Економіки країн Східної Азії викликають інтерес у світової спільноти з 

двох причин: через безпрецедентно високі темпи зростання та нетрадиційний 

шлях розвитку. Крім того, перетворення у цьому регіоні припали на час, коли 

майже 70 % усіх країн, що розвивалися, зростали повільніше ніж у середньому 

економіки з високим доходом [84, ст. 40]. Якщо у Великій Британії останнє 

подвоєння національного доходу в розрахунку на душу населення відбулося за 58 

років, у США – за 47 років, то в Японії – вже за 33 роки, в Республіці Кореї – за 11 

років, а в Китаї – всього за 10 років. Такий стрімкий розвиток країн регіону 

призвів до того, що глобальний економічний баланс суттєво змістився від заходу 

в бік Східної Азії, роблячи регіон одним з центрів світової економічної могутності 

[85, ст. 69].  

Шлях, який пройшли країни Східної Азії у своєму розвитку, відрізняється 

від шляху країн промислової революції Європи та США [86, ст. 116]. Підґрунтям 

економічного зростання більшості країн регіону стали процеси лібералізації 

зовнішньої торгівлі та стимулювання зростання експорту. 

У цьому зростанні чітко окреслилися три критично важливі форми 

втручання, до яких вдалися уряди з метою прискорення економічного розвитку та 

трансформації. У Японії, Північній Кореї, Китаї та на Тайвані вони уможливили 

швидкий перехід від бідності до багатства, темпами, яких досі не знав світ, самі ці 

країни надають регіону найбільшої поступальної динаміки у світі. Саме в цих 

найбільш розвинених країнах Азії збереглася історична спадщина, національна 
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культура і традиції, усвідомлення власної національної самобутності та 

притаманного їм духу колективізму [85, ст. 72]. 

Перша форма – це максимізація виробництва у сфері сільського 

господарства, де у бідних країнах зайнятий значний відсоток населення. У такий 

спосіб використовується вся доступна в бідній економіці робоча сила, а 

прибутковість й обсяги виробництва продукції зростають до найвищих із 

можливих рівнів, хоча й спираються на дуже незначні здобутки кожної зайнятої 

людини.  

Промисловість і торгівля слугували імпульсом другої форми швидкого 

економічного розвитку, спрямування підприємницьких зусиль на виробництво 

через протекціонізм і субсидії, а не, наприклад, на сферу послуг. Одним з 

найважливіших моментів на цьому етапі є «експортна дисципліна», яку можна 

визначити як політику постійного випробовування та порівняльного аналізу 

роботи внутрішніх виробників, яким надаються субсидії та ринкова протекція, 

шляхом примусу до експортування їхніх товарів і таким чином до участі в 

міжнародній конкуренції, а рівень їхнього експорту демонструє, чи вигідно їм 

надавати державну підтримку [87, ст. 121]. Цей етап можна назвати політикою 

захисту вітчизняної промисловості шляхом примусу до експорту. 

Третьою формою втручання в Східній Азії стало надання значної 

бюрократичної підтримки виробникам, які вдало експортували свою продукцію. 

На додаток до протекції на внутрішньому ринку та надання кредитів, держави 

надавали відчутну допомогу у сфері придбання технологій. Уряди Японії, 

Республіки Кореї , на Тайвані та у Китаї в різний спосіб брали на себе колективну 

відповідальність за проведення переговорів стосовно придбання нових 

технологій, часто примушуючи іноземні фірми передавати свої ноу-хау чи 

знижувати їх ціну в обмін на доступ до свого внутрішнього ринку. Така 

бюрократична підтримка внутрішнього виробництва була доповнена в кожній з 

країн за допомогою концентрації в єдиній державній агенції ключових 

промислових рішень і рішень з питань зовнішньої торгівлі. Це були Міністерство 

зовнішньої торгівлі та промисловості в Японії, Рада з економічного планування у 
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Республіці Корея, Бюро індустріального розвитку на Тайвані та національна 

комісія з розвитку та реформ у Китаї  

Порівнюючи деякі макроекономічні показники країн Східної Азії, наведені 

у табл. 2.2 та додатку А, можна побачити, що у 2015 р. найбільшими економіками 

за рівнем ВВП були Китай, Японія, Республіка Корея, в яких цей показник 

перевищує 1 трин дол.. США. Однак лідерами за показником ВВП на душу 

населення є Макао, Гонконг, Китай посідав передостаннє місце, випереджуючи 

лише КНДР (додаток А). 

 

Таблиця 2.2 

Основні макроекономічні показники 

країн Східної Азії, 2015 р. 

Показник 

Країна 

Китай Японія 
Республіка 

Корея 
Тайвань 

Населення,млрд осіб 1 373 0,127 0,05 0,024 

Загальна площа, км
2
 

9 596 

960 
377 915 100 201 35 тис.  

Густота населення, осіб 

на км
2
 

146 348 519 637 

ВВП, млрд дол..США 11 156 4 079 1 356 506 

ВВП на душу 

населення, тис.. дол.. 

США 

8 107 32 227 26 975 21 653 

Зовнішньоторговельний 

оборот, млн. дол.. США 
4 473 

946 
1 484 464 1 188 954 620,7 

Складено за : [88, 89] 

 

Після здобуття Китаєм статусу світової економічної сили пожвавився 

інтерес до пошуку пояснень унікальності східноазійського економічного 

експерименту. Зростання китайської економіки, що триває вже майже чотири 

десятиліття, зумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Визначальну 

роль у цьому відіграла політика реформ і відкритості, започаткована в 1978 р., а 

вступ до СОТ у 2001 р. дав змогу стимулювати подальшу лібералізацію 

зовнішньої торгівлі. 
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60-річний економічний розвиток Китаю можна розділити на два часові 

періоди: перший – 1949-1978 рр. і другий - від 1978 р. і дотепер. 

Перший період можна охарактеризувати як розвиток командно-

адміністративної планової економіки. У цей час у Китаї провадилася політика 

«великого стрибка», в межах якої тодішнє керівництво країни ставило нереальні 

економічні завдання й високі виробничі цілі, що країні, економіка якої після 

Другої світової війни що мала аграрно-сировинної характер, завдало чималих 

збитків. Ще більш негативно на економіку Китаю цього періоду вплинула 

«культурна революція», політична кампанія у формі репресій, залякувань і 

терору, під гаслами боротьби з феодальними звичаями і традиціями, спрямована 

проти широких верств середнього класу та інтелігенції, що завдала непоправної 

шкоди економіці, культурі та освіті.  

У другій половині 70-х років стало зрозуміло, що планова економіка 

неспроможна забезпечити вирішення основних соціально-економічних завдань, 

поставлених перед тогочасним суспільством, і керівництво Китаю ініціювало 

процес економічних перетворень, спрямований на поступовий перехід до 

ринкової економіки.  

Другий період економічних перетворень у Китаї, який почався у 1978 р., 

називають також періодом будівництва «соціалізму з китайською специфікою». 

Китай пішов шляхом не радикальних змін економічної та політичної системи, а 

шляхом поетапного переходу від планової до ринкової економіки. За чотири 

десятиліття реформ послідовно вступали в силу три економічні гасла, які 

відповідали чотирьом основним етапам [90, ст. 45]. 

На першому етапі (грудень 1978 р. – вересень 1984 р.) діяла формула 

«планова економіка – основа, ринкове регулювання – доповнення». Увага 

зосереджувалася на сільській місцевості, в містах проводилися експерименти з 

розширення фінансової господарської самостійності підприємств, створювалися 

спеціальні економічні зони. 

Для другого етапу ( жовтень 1984 р. – грудень 1991 р.) використовувалося 

гасло «планова товарна економіка». Центр тяжіння реформи змістився в місто, 
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акцент робився на реформу цін. При цьому реформа стала поступово 

поширюватис.я на соціальну сферу, на розвиток науки, техніки та освіти.  

Третій етап відбувався під гаслом «соціальна ринкова економіка». На цьому 

етапі формувалася нова економічна система з домінантою подальшого 

розширення та розвитку ринку, створювалася нова система управління 

підприємствами, формувалася нова система макроекономічного регулювання і 

контролю з боку держави. 

Четвертий етап реформи, який почався у 2003 р., визначено як «етап 

вдосконалення соціалістичної ринкової економіки», із завданням «удосконалення 

інституційних механізмів ринкової економіки, що включали в себе виявлення 

головної ролі ринку в сфері розподілу ресурсів, посилення життєздатності і 

конкурентоспроможності підприємств, оздоровлення державного 

макрорегулювання, вдосконалення адміністративного управління і функцій 

громадських організацій, створення ефективної системи соціального 

забезпечення» [90, ст. 48]. Результатом став вихід Китаю на позиції лідера в світі 

за об’ємом ВВП, паралельно успішно вирішуючи задачу побудови суспільства 

«малого благоденства» або суспільства «сяонкан». 

Хоча нарощення економічної потужності Китаю і зростання його ролі в 

світовій економіці відбувається постійно, однак за обсягом ВВП на душу 

населення країна посідає лише 104-те місце з 230 країн і регіонів світу, в 4 рази 

поступаючись за цим показником, наприклад, одному з найближчих сусідів – 

Японії, і в 6,7 раз – США. Така сама тенденція зберігається і за обсягами 

виробництва основної промислової та сільськогосподарської продукції на душу 

населення. За багатьма валовими показниками Китай вийшов на перші місця, 

однак за обсягом виробництву продукції на душу населення країна надалі відстає 

від розвинених країн світу. За прогнозами Світового економічного форуму, до 

2020 р. внутрішнє споживання в Китаї зросте до 6,5 трлн дол.. США, навіть якщо 

темпи зростання реального ВВП знизяться до 5,5 %, що значно нижче офіційного 

цільового показника. Дослідники виокремлюють три основні чинники які 

сприятимуть такому зростанню: 
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- зростання кількості представників верхнього середнього класу (upper-

middle-class); 

- нове покоління «вільних витрат» і вишуканих споживачів;  

- зростання ролі електронної комерції [91]. 

Динаміку ВВП Китаю у період з 1970 р. по 2015 р. ілюструє рис. 2.1, з якого 

видно, що ВВП протягом усіх 45 років проведення реформ тільки зростав: з 91 

млрд дол.. США у 1970 р., до 11 трлн дол.. США у 2015 році. 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка ВВП Китаю, 1970-2013 рр.  

Складено за: [92] 

 

За оцінкою МВФ Китай, у 2014 р. вперше обігнав економіку США при 

перерахунку ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС). У Китаї він 

становив у 2014 році 17,6 трлн дол.., у США – 17,4 трлн. При цьому частка 

китайської економіки в світовому ВВП (за ПКС) досягла 16,5%, США – 16,3% 

[93]. У 2015 р. також збереглася ця тенденція: ВВП Китаю за ПКС становив 19,8 

млрд дол.., а ВВП США – 18,1 млрд дол.. США. 

М.Л. Титаренко дійшов висновку, що «накопичений за 30 років досвід 

проведення економічних реформ і політики відкритості дозволив керівництву 

КПК побудувати в Китаї нову конвергентну економічну, політичну, соціальну і 
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культурну структуру суспільства, що поєднує науково-технічні та управлінські 

досягнення капіталізму й орієнтації на побудову гармонічного суспільства 

справедливості і середнього рівня доходу» [94, c. 22]. 

Починаючи з 1978 р. частка експорту Китаю в світовій торгівлі товарами 

постійно зростала. так у 1978 р. вона становила 0,76%, у 2010 р. – 10,3 % і, 

сягнула 13,7% у 2015 р., після чого країна стала найбільшим у світі експортером 

товарів [95]. Однака вартість експорту товарів Китаєм у 2015 р. знизився в 

порівнянні з 2014 р. на 2,6 %, склавши 2 трлн 281 млрд дол.. США. У той самий 

час імпорт істотно знизився на 14,1 %, досягши 1 трлн 681 млрд дол.. США, 

порівнянно з 1 трлн 958 млрд у 2014 році (рис. 2.2). У торговому балансі був 

зафіксований помірний надлишок у 600,2 млрд дол.. США. 

 
 

Рис. 2.2. Динаміка експорту та імпорту товарів з Китаю, 2011-2015 рр., млрд. дол.. 

США  

Складено за: [ ] 

 

Експорт та імпорт товарів у Китаї був диверсифікований за партнерами. На 

25 та 21 основних партнерів у 2015 році припадало 80 % експорту та імпорту 

відповідно [96]. Найбільшими партнерами за експортом товарів у 2015 р. були 

США, Гонконг, Японія, Республіка Корея, Німеччина, за імпортом Республіка 

Корея, США, Тайвань, Китай (реекспорт) та Японія (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Основні партнери Китаю з експорту та імпорту товарів у 2015 році 

№ 

 

Країна Експорт

, млрд 

дол.. 

США 

Частка 

країни у 

загальном

у 

експорті, 

% 

№ Країна Імпорт, 

млрд 

дол.. 

США 

Частка 

країни у 

загальном

у імпорті, 

% 

1 США 410 805 18,00 1 Республіка 

Корея 

174 563 10,38 

2 Гонконг 334 291 14,65 2 США 150 543 8,95 

3 Японія 135 897 5,96 3 Тайвань 144 980 8,62 

4 Республі-

ка Корея 

101 475 4,45 4 Китай(реекс-

порт) 

144 434 8,59 

5 Німеччина 69 217 3,03 5 Японія 1143 093 8,51 

Складено за: [97] 

 

Основними статтями у товарній структурі експорту були «електричні 

машини, обладнання та їх частини», «механічні прилади, котли тощо», що 

становили 26,31 % і 15,98 % від загального експорту країни у 2015 р. (додаток В, 

табл. В5). У товарній структурі імпорту лідирували такі статті, як «електричні 

машини, обладнання та їх частини» частка яких у загальному імпорті склала 25,67 

%, а також «палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки» з 11,81 %, трьома 

основними партнерами є Саудівська Аравія, Російська Федерація, Ангола 

(додаток В, табл. В6). 

Зростання внутрішнього ринку і зовнішньої лібералізації розглядаються як 

два вирішальні фактори, що стимулюють міжнародну конкурентоспроможність 

підприємств Китаю. Зі збільшенням конкуренції на внутрішньому ринку 

приватним підприємствам довелося швидко модернізуватис.я для підвищення 

власних конкурентних переваг, диверсифікації виробництва та накопичення 

ресурсів [98, ст. 363]. 

У торгівлі комерційними послугами в Китаї ще починаючи з 2011 р. 

спостерігається негативне сальдо торговельного балансу. Так, у 2011 р. сальдо 

склало 61,6 млрд дол.. США, а вже у 2015 р. зросло до 182,3 млрд дол.. США. 
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Частка Китаю у загальному світовому експорті послуг становить 6 %, у імпорті – 

10,11% З кожним роком обсяги імпорту та експорту послуг Китаєм зростають 

(рис. 2.3). 

За основними видами послуг у 2015 р. у експорті та імпорті переважали 

«туристичні послуги» – з 40 % (114,1 млрд дол.. США) та 62,7 %(292,1 млрд дол.. 

США) відповідно; «інші комерційні послуги» – з 38,1 % (108,7 млрд дол.. США) 

та 20,8 % (97 млрд дол.. США); «транспортні послуги» – з 13,5 % (38,5 млрд дол.. 

США) та 16,2 % (75,6 млрд дол.. США) [99]. 

Згідно зі звітом Світового економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність за 2015-2016 рр. Китай посідає 28-ме місце, не 

змінюючи позицію з попереднього року, поступаючись за цим показником таким 

країнам регіону, як Японія, Південна Корея, Гонконг і Тайвань [100]. 

 

 
Рис. 2.3. Динаміка експорту та імпорту послуг Китаєм, у 2011-2015 рр  

Складено за: [99] 

 

Актуальним для Китаю зараз є питання переходу від етапу розвитку на 

основі ефективності («efficiency-driven» stage of economic development) до 

інноваційної моделі («innovation-driven» model), тобто моделі де продуктивність 

генерується за допомогою інновацій і зростання внутрішнього попиту [101]. 

Такий перехід Китаю має вирішальне значення з огляду на розміри економіки 
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країни і її вирішальну роль в регіоні. У середньостроковій перспективі можна 

прогнозувати подальше зміцнення міжнародної економічної та політичної 

конкурентоспроможності Китаю і пожвавлення його активності у глобальних і 

регіональних процесах. За оцінками китайських фахівців, країна має ресурс у 10-

15 років на кардинальну модернізацію економіки та дол.учення до технологічного 

лідерства [102].  

Нижче наведені деякі ключові цифри і факти, виділені в «Доповіді про 

роботу уряду Китаю», з якою виступив прем'єр Держради Китаю Лі Кецян на 

щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників: 

– збільшення ВВП Китаю з 6,5 до 7% 

– підтримка зростання індексу споживчих цін на рівні близько 3% 

– проведення більш активної фінансової політики з дефіцитом у розмірі 2,18 

трлн юанів (335,38 млрд дол.. США), що на 560 млрд юанів більше, ніж минулого 

року і становить 3% ВВП; 

– понад 10 млн робочих місць у містах, стримування безробіття в містах на 

рівні не більше 4,5%; 

– проведення виваженої і гнучкої кредитно-грошової політики за 

одночасного утримання зростання широкої грошової маси (М2) на рівні близько 

13%. 

Основні цілі на найближчі п'ять років: 

– до 2020 р. подвоїти обсяг ВВП і дохід на душу населення порівнянно з 

2010 р.; 

– річне економічне зростання повинно становити як мінімум 6,5% в 

наступні 5 р.; 

– сукупний обсяг виробництва повинен перевищувати 90 трлн юанів; 

– частка постійних міських жителів – 60% населення; 

– загальна протяжність експлуатованих швидкісних залізниць має досягнути 

30 тис.. км, а їх мережа охопити більше 80 % великих міст; 
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– зниження викидів шкідливих речовин, а також викидів вуглекислого газу 

на одиницю ВВП на 23%, 15% і 18% відповідно; 

– зниження кількості жителів, що живуть за межею бідності; 

– 50 млн нових міських робочих місць; 

Згідно з тринадцятим п’ятирічним планом (2016-2020), Китай повинен 

дотримуватис.я таких принципів, як інноваційність, злагодженість дій, 

екологічний розвиток, відкритість та обмін [103]. 

Перехід Китаю в 1978 р. до поступових перетворень економіки з 

використанням соціально-ринкових принципів став подією світового значення. 

Збереження сильної регулятивної ролі держави забезпечило успіх реформам і 

стабільне зростання економіки без соціально-політичних потрясінь і економічних 

збитікв для населення, як зазначає В.І. Дашичев, «показавши дуже великі 

переваги використання теорії конвергентності в реформуванні економіки 

соціалізму» [104, ст. 339]. 

До складу Китаю у статусі особливих адміністративних районів входять 

Гонконг і Макао, колишні колонії Великої Британії та Португалії, відповідно. 

Особливий адміністративний район Гонконг, або, скорочено просто 

Гонконг, розташований на південному сході Китаю в Південно-Китайському 

морі. Гонконг розташований на острові Гонконг, включає півострів Цзюлун, та 

багато інших островів, найбільший з них Лантау (додаток Б, рис. Б1). Після 

капітуляції Японії 15 серпня 1945 р., суверенітет над Гонконгом відновила 

Великобританія, який вперше отримала після перемоги у «Другій опіумній війні» 

1860 р. 1984 р. було підписано китайсько-британську декларацію, згідно з якою у 

1997 р. відбулася передача суверенітету над усією територією Гонконгу на 

користь Китаю. У декларації закріплювалося, що Гонконг повинен набути статусу 

особливого адміністративного району у складі Китаю, який дозволить йому 

зберігати свої закони і високу ступінь автономії впродовж щонайменше 50 років 

після передачі. 
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Історично прийнято розділяти три основні стадії економічної трансформації 

Гонконгу, перша розпочалася з моменту передачі гонконгського острова в оренду 

Великобританії і тривала до закінчення Другої світової війни. У цей час 

англійський уряд заклав основи розвитку промисловості. Вже на цьому етапі 

Гонконг став розвиватис.я як центр обслуговування суден з Європи, Америки та 

Індії. Саме у цей період у Гонконзі було закладено соціально-економічні 

підвалини та суспільні рамкові умови формування та розвитку ринкової 

економічної системи [105, ст. 10]. 

Друга стадія тривала від 50-х років і до моменту передачі Гонконгу у 1997 

році, що характеризується як період формальної колонії, коли Великобританія 

лише підтримувала існуючий порядок. Важливою рисою цієї стадії було 

переорієнтація економіки на експорт. Гонконг як невелика територія, його ринок 

був не настільки великим щоб поглинути всю вироблену продукцію. Виходячи з 

особливого значення колонії як «перевального пункту» і беручи до уваги 

обмеженість внутрішнього ринку, колоніальний уряд вже під час ранньої 

індустріалізації зробив ставку на експортну орієнтацію економіки. Основу 

індустріалізації повинні були скласти  по-перше імпорт сировини та палива, яких 

взагалі не було, по-друге експорт виготовленої продукції. Тому 

зовнішньоекономічну орієнтацію Гонконгу слід розглядати як передумову 

процесів індустріалізації. Індустріалізація могла мати місце лише тоді коли 

виготовленні місцевими виробниками товари знаходили зовнішні ринки. 

Розширення експорту сприяло індустріалізації, яка у свою чергу спричинила 

підвищення темпів економічного зростання.  

Третій період починається від моменту передачі Гонконгу у 1997 році, коли 

він став повністю автономною економічною системою із постійним механізмом 

ринкового відтворення. Китай пообіцяв проводити політику «одна країна-дві 

системи», перетворивши Гонконг у особливий адміністративний район, який 

продовжив розвиватис.я в рамкових умовах ринкової економіки як «світове 

місто» [105, ст. 35]. 
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Сьогодні Гонконг один з провідних економічних та фінансових центрів 

світу, об’єм ВВП у 2015 році склав 307 млрд. дол.. США, зрісши майже в 1,7 рази 

починаючи з 1997 року (177 млрд дол.. США) [106]. З об’ємом ВВП на душу 

населення займає 21 місце серед усіх країн світу за результатами 2015 року – 

42,127 тис. дол.. США (додаток А). 

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Гонконг уже п’ятий рік 

поспіль входить в топ 10, у 2016-2017 рр. посівши 9-те місце, а також не нижче 

ніж 33 місце за всіма показниками, які входять до складу індексу [100]. 

У 2015 р. вартість експорту товарів, у порівняні з 2014 р., скоротилася на 2,5 

%, з 524,1 до 510,5 млрд дол. США. Головними партнерами були Китай (56,3%), 

США (8,7%) та Японія (3,1%). Основною статтею у товарній структурі експорту 

були «електричні машини, обладнання та їх частини» частка яких у загальному 

експорті у 2015 р. склала 48,83 %, 249,2 млрд дол.. США (додаток В, табл. В7).  

Об’єм імпорту товарів також скоротився на 6,8 %, з 600,6 млрд дол.. США у 

2014 до 559,2 млрд дол. США у 2015 р. Основним партнерами були Китай 

(46,7%), Тайвань (6,5%) та Японія (6,3%). У товарній структурі, як і у експорті, 

перше місце зайняли «електричні машини, обладнання та їх частини», 47,5% 

(266,1 млрд дол.. США) від загального імпорту. (додаток В, табл. В7).  

Реекспорт товарів займає в зовнішньоторговельній структурі Гонконгу 

важливе місце, у 2015 р. його обсяг становив 497 млрд дол. США, за товарною 

структурою це «електричні машини, обладнання та їх частини» – 50,03%; «перли 

природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння» – 13,28%; 

«машини, механічні прилади, котли тощо» – 12,92 %. Найбільшими партнерами 

були Китай(56,3%), США(8,8%) та Японія(3,2%) (додаток В, табл. В7).  

Частка Гонконгу у торгівлі послугами у світі у 2015 р. склала: 

– у експорті 2,19% (104,1 млрд дол. США): «транспортні послуги» – 28,6% 

(29,7 млрд дол. США), «туристичні послуги» – 34,4% (35,8млрд дол. США), «інші 

комерційні послуги» – 36,7% (38,2 млрд дол. США); 
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- у імпорті 1,6 %(73,9 млрд дол. США): «транспортні послуги» – 24% (17,7 

млрд дол. США), «туристичні послуги» – 29,6% (22,8млрд дол. США), «інші 

комерційні послуги» – 31% (21,8 млрд дол. США) [107].  

Особливий адміністративний район Макао розташований на невеликому 

півострові в гирлі р. Сіцзяну (Південно-Китайське море) (додаток Б, рис. Б1), 

колишня колонія Португалії, передана під юрисдикцію Китаю 19 грудня 1999 р. 

За разміром ВВП у 46 млрд дол. США країна займає 105 місце у світі, серез країн 

Східної Азії випереджаючи Монголію та КНДР. Однак за рівнем ВВП на душу 

населення 78,733 тис. дол. США займає п'яте місце у світі, і перше серед країн 

Східної Азії, значно випереджаючи і Китай і Японію. 

Економіка Макао базується здебільшого на туризмі, частка якого у 2015 р. 

склала 94,1 % від загальтного обсягу експорту послуг, та азартних іграх, які 

легалізовані з 1847 р. [107]. Урядовими зусиллями, спрямованими на 

диверсифікацію економіки, було створено невеликі за обсягами промислові 

виробництва, так скажімо у 2015 році у товарній структурі експорту друге місце 

зайняли «електричні машини, обладнання та їх частини» з 250,1 млн дол.. США, 

що склало 20,17 % від всього експорту. Основним торговельним партнером, як у 

експорті товарів (47,9 %), так і у імпорті (80,3%) був Гонконг. 

З природних ресурсів у Макао є тільки рибні, сільське господарство зведено 

до мінімуму: основні агрокультури – рис і овочі, тваринництво розвинене слабо. 

Макао залежить від поставок з Китаю продовольства, прісної води, 

електроенергії. 

Особливе місце серед країн Східної Азії займає Тайвань, острів 

розташований в західній частині Тихого океану між Східнокитайським і 

Південнокитайським морями (додаток А), загальною площею 35 тис. км
2 

і 

населенням у 24 млн осіб.  

У 1949 р. зазнавши поразки у громадянській війні китайським комуністам, 

Гоміньдан (консервативно політична партія) відступив на острів Тайвань, взявши 

з собою близько мільйона біженців із материка перемістивши з собою на острів, 

збільшивши його населення на півтора мільйон лише за декілька місяців, та 
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утворивши Республіку Китай, частково признану державу в Східній Азії. КНР не 

визнає самостійності Тайваню, вважаючи його своєю територією, і згідно 

прийнятих норм підпорядковує свої стосунки з ним запропонованій у 1978 році 

концепції «одна країна, дві системи», згідно з якою Тайвань зберігає свою власну 

політичну систему, юрисдикцію, економіку і фінансову систему, включаючи 

комерційні та культурні угоди з іншими країнами, і отримує конкретно визначені 

права в міжнародних відносинах [108]. 

Острів Тайвань знаходився під управлінням Японії з 1895 р., до її 

капітуляції у Другій світовій війні у 1945 р., коли він увійшов до складу 

Республіки Китай. Цей період мав значний вплив на формування економіки 

Тайваню, оскільки значні інвестиції були вкладені у сільську інфраструктуру, 

особливо в іригаційні роботи та меліорацію земель, Японія використовувала свою 

тайванську колонію як постачальника рису та тростинного цукру.  

Після поразки Японії у Другій світовій війні і розпаду Японської імперії, 

першим кроком Тайваню в напрямку індустріалізації стала земельна реформа 

1953 р., проведена за зразком аграрної реформи в Японії. У розробці закону 

найважливішу роль зіграв американський економіст Вольф Ладежинський. В ході 

реформи у великих землевласників були примусово викуплені надлишки землі 

яка потім була продана селянам. Це був дуже важливий крок у модернізації 

економіки: реформа ліквідувала грабіжницьку оренду і створила клас дрібних 

фермерів. А колишні власники, які отримали за свою землю багато грошей, стали 

інвесторами в нові економічні напрямки. Тайвань має одну з найцікавіших 

сільськогосподарських історій серед країн Східної Азії з двох причин, по-перше 

вражаючими результатами розвитку внаслідок проведеної реформи, по-друге 

субтропічним кліматом, цілорічним сільськогосподарським сезоном і 

регулярними опадами. Найгірші кліматичні умови для сільського господарства в 

регіоні для сільського господарства також мають Республіка Корея та Північна 

Корея та в окремих частинах Японія. 

Тайвань вирізняється з-поміж східноазійських країн за рахунок рівня, на 

якому сільськогосподарські товари задали тон та домінували в експорті на 
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початку процесу розвитку економіки, однак пізніше, вже з 70-х років, так само як 

і Республіка Корея перейшов від дешевого виробництва, такого, як текстильна 

промисловість, виробництво іграшок, до розвитку важкої промисловості і 

інфраструктури, а у наступні десятиліття – до виробництва сучасної електроніки 

[109]. 

Сьогодні Тайвань за об’ємом експорту товарів займає сімнадцяте місце у 

світі, що складає 1,72 % від загального об’єму світового експорту, серед країн 

Східної Азії за цим показником Тайвань на п’ятому місці [95]. Однак у 2015 об’єм 

експорту товарів скоротився на 10,5 % з 313 млрд дол.. США у 2014 р., до 280,1 

млрд дол. США у 2015 р. Найбільшими партнерами були Китай (25,4%), Гонконг 

( 13,6%), США (12,2%). Основними статтями у товарній структурі експорту у 

2015 році були «електричні машини, обладнання та їх частини» – 41,44 % від 

загального експорту країни у 2015 р.і; «машини, механічні прилади, котли тощо» 

– 10,35 %; «пластмаси, полімерні матеріали» – 6,61%  (додаток В, таблиця В9). 

За об’ємом імпорт товарів у світі Тайвань знаходиться на вісімнадцятому 

місці, з часткою 1,42%. У 2015 році імпорт товарів скоротився на 16,5 % (228 

млрд.дол. США), у порівнянні з 2014 р. (273 млрд. дол.. США). Торговельний 

баланс протягом останніх двох років залишається активним. Товарна структура 

імпорту: «електричні машини, обладнання та їх частини» – 23,32%; «палива 

мінеральні, нафта і продукти її перегонки» – 16,44%; «машини, механічні 

прилади, котли тощо» – 11,94%. До основних партнерів належали Китай (19,3%), 

Японія (16,9%), США (11,6%) (додаток В, табл. В9). 

Важливою частиною зовнішньоторговельної структури Тайваню, як і в 

Гонконзі, є реекспорт товарів, у 2014 р. його об’єм склав 17,6 млрд дол.. США, 

найбільшу частку склали товари «електричні машини, обладнання та їх частини» 

– 54,36%; «машини, механічні прилади, котли тощо» – 10,35 %; «палива 

мінеральні, нафта і продукти її перегонки» – 11,17%. Найбільшим партнерами 

були Гонконг (28,3%), Китай(26,8%), Японія (14,4%) (додаток В, табл. В9). 
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У торгівлі послугами частка Тайваню у світі невелика, у експорті це 1,19% 

(56,4 млрд дол.. США) у імпрті 1,01 %(46,7 млрд дол.. США) [107]. 

Другою за розмірами економікою Східної Азії та водночас другою у світі є 

Японія, ВВП якої протягом періоду з 1970 по 2015 рік показувало швидкі темпи 

зростання (рис. 2.4), з 209 млрд дол. США у 1970 р., до 4 трлн 079 млн дол. США 

у 2015 році. Значне зниження було зафіксоване у 1998 р., на 1 млрд 419 млн дол.. 

США порівняно з об’ємами 1995 р., що можна пояснити впливом азійської 

фінансової кризи 1997-1998 рр. Японія займає порівняно невелику площу у 377,8 

тис. км
2
 (додаток Б, рис. Б1), не маючи практично власних корисних копалин, а 

отже імпортує значну частину продовольства, енергоносіїв та сировини. Тому 

торгівлю Японії часто називають «переробною», так як країна виробляє товари на 

імпортній сировині. Нестача природних ресурсів перекривається високим рівнем 

кваліфікації працівників і їх культурою праці, активним і гнучким використанням 

капіталу й можливостей менеджменту, високим рівнем техніки, технологій та 

прикладних наукових досліджень. 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка ВВП Японії, 1970-2015 рр., млн дол. США 

Складено за: [92] 
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Японія протягом післявоєнного періоду перетворилася на економічно 

могутню державу, що володіє промисловістю, оснащеною найновішими 

технологіями, має великі валютно-фінансові ресурси, займає міцні позиції у 

міжнародному поділі праці. 

Сучасний стан економіки Японії є результатом реформ другої половини XX 

ст. Однак склад і характер дії факторів розвитку економіки Японії після Другої 

світової війни змінювалися на різних етапах: у повоєнному періоді до середини 

70-х років XX ст.; від середини 70-х (економічна криза 1974-1976 рр.) до кінця 90-

х років XX ст.; від подолання світової фінансової кризи та внутрішньої 

структурної кризи 90-х років XX ст. на сьогодні [110, ст. 151]. 

За індексом глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 рр. Японія 

знаходиться в першій десятці світових лідерів, на восьмому місці, а також лідирує 

серед країн Східної Азії. Однак у порівнянні з 2015 роком втратила три місця у 

рейтингу, поступившись місцем Швеції та Великобританії. Однією з причин є 

макроекономічне середовище, за цим показником Японія на 104 місці у світі 

[100].  

Незважаючи на це серед основних позитивних рис економіки Японії можна 

виділити відмінний стан інфраструктури, використання унікальних технологій та 

виробничих процесів, високоякісні науково-дослідні інститути та дослідно-

конструкторські роботи, у поєднанні з високваліфікованою робочою силою, та 

сприятливим інноваційним середовищем [100]. Показники продуктивності праці в 

країні – одні з найвищих у світі. 

Сьогодні для характеристики економіки Японії використовують особливий 

термін «абеноміка», термін складений шляхом з'єднання прізвища прем'єр-

міністра Японії Сіндзо Абе зі словом «економіка». Неологізм, що 

використовується для опису економічної політики, що проводиться урядом 

прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, починаючи з 2012 року. Абеноміка 

відноситься до агресивного набору грошово-кредитних та фіскальних методів, в 

поєднанні зі структурними реформами, орієнтовано на те щоб витягнути Японію з 

багаторічного дефляційного спаду. 
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Для виходу з кризової ситуації Сіндзо Абе пропонує програму «Трьох 

стріл», які коротко можна охарактеризувати як: 

1) перша – фінансові стимули, що почалися ще у 2013 році з заходів з 

відновлення економіки, на загальну суму у 210 млрд дол.. США, з яких приблизно 

116 млрд були прямими державними інвестиціями. В основному ці стимули були 

спрямовані на створення найважливіших інфраструктурних проектів, таких як 

мости, тунелі та сейсмостійкі дороги. Схожі грошові вливання проводилися у 

квітні та грудні 2014 р., та у кінці 2016 р.[111, 112] 

2) друга – монетарна політика, Банк Японії застосовує політику 

«кількісного пом’якшення», при якій центральний банк купує або бере в 

забезпечення фінансові активи для введення певної кількості грошей в економіку, 

тоді як при традиційній монетарної політики центральний купує або продає 

державні облігації для збереження ринкових ставок відсотка на певному 

цільовому рівні [113, ст. 13]. 

3) третя – структурна реформа, що включає зменшення регулювання 

бізнесу, лібералізація ринку праці та сільського господарства, скорочення 

корпоративних податків, збільшення різноманітності робочої сили. 

Безпосередня мета абеноміки полягає в тому, щоб стимулювати внутрішній 

попит і зростання ВВП при підвищенні рівня інфляції до 2%. Структурна політика 

Сіндзо Абе спрямована на поліпшення перспектив країни за рахунок збільшення 

конкуренції, реформування ринків праці і розширення кола торговельних 

партнерів. 

Така політика дала свої результати, згідно з заявами центрального банку, 

японська економіка вийшла зі стану дефляції, в якій знаходилася останні 15 років. 

Центральний банк визнав, що поки не вдається реалізувати поставлене завдання 

по досягненню контрольованої інфляції на рівні 2% в рік. Серед причин, в тому 

числі, називається загальносвітове падіння цін на нафту. Що тривала понад 15 
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років дефляція в Японії вела до згортання виробництва, скорочення інвестицій і 

доходів населення [114]. 

За об’ємом експорту товарів у світовій торгівлі Японія займає четверте 

місце у світі та друге серед країн Східної Азії, однак її частка протягом останніх 

десяти років зменшується, так у 1995 р. складала 8,5 %, і до 2010 зменшилася до 

5,01 % а у 2015 р. склала 3,7 % [95]. У порівнянні з 2014 р. (690,2 млрд дол.. 

США) у 2015 р. вартість експорту товарів Японією скоротилася на 9,4 % і склала 

624,9 млрд. дол. США (рис. 2.5). 

Імпорт товарів, за об’ємом якого Японія знаходиться також на четвертому 

місці у світі, скоротився у 2015 р. набагато більше, а саме на 20,1 % ( 648,5 млрд 

дол.. США) (рис. 2.5). У торговому балансі зафіксовано невеликий дефіцит у 23,5 

млрд дол.. США, у порівняні з 2014 р., коли цей показник склав 121,9 млрд дол. 

США [95]. 

 

 
Рис. 2.5. Динаміка експорту та імпорту товарів Японії, 2011-2015 рр., млрд дол.. 

США 

Складено за: [95] 

 

Шістнадцять основних партнерів покривають 80 % усього експорту у 2015 

році, серед лідерів США, на які припадає 20,23 % всього експорту, на другому 

місці Китай (17,49 %), на третьому Республіка Корея (7,04 %). У імпорті 
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зберігається така ж тенденція шістнадцять найбільших партнерів покривають 80% 

імпорту, лідерами є Китай (25,7%), США (10,9%), Австралія (5,6%) (див. табл 2.4) 

У товарній структурі експорту основними статтями були «засоби наземного 

транспорту, крім залізничного» 21,45 % від загального об’єму експорту, 

основними партнерами були США (33,9%), Китай (7,1%), Австралія (4,8%); 

«машини, механічні прилади, котли тощо» – 18,83 %, основні партнери США 

(23,1%), Китай (17,9%), Республіка Корея (6,9%); «електричні машини, 

обладнання та їх частини» – 15,3%, основні партнери Китай (24,2%), 

США(15,3%), Гонконг(11,9%) (додаток В, табл. В2). 

Що ж до імпорту, то у товарній структурі лідирували «палива мінеральні; 

нафта і продукти її перегонки» – 20,51%, основні партнери ОАЕ(17,8%), 

Австралія(16,7%), Катар(12,6%); «електричні машини, обладнання та їх частини» 

– 14,43%, основні партнери Китай(49,6%), Тайвань(12,6%), США(7%); «машини, 

механічні прилади, котли тощо» – 9,52%, основні партнери Китай (45,8%), 

США(15,9%), Таїланд (5,5%) (додаток В, табл. В4). 

Таблиця 2.4. 

Основні партнери Японії з експорту та імпорту товарів у 2015 році 

№ Країна Експорт, 

млрд дол. 

США 

Частка 

країни у 

загальному 

експорті, 

% 

№ Країна Імпорт, 

млрд 

дол. 

США 

Частка 

країни у 

загальному 

імпорті, % 

1. США 126 387 20,23 1. Китай 160 559 25,7 

2. Китай 109 278 17,49 2. США 68 347 10,9 

3. Республіка 

Корея 

44 019 7,04 3. Австралія 34 791 5,6 

4. 
Тайвань 

36 961 5,92 4. Республіка 

Корея 

26 807 4,3 

5. Гонконг 35 006 5,60 5. ОАЕ 23 521 3,8 

Складено за: [115] 

 

 

Порівнявши географічну структуру торгівлі Китаю та Японії можна 

визначити низку спільних партнерів, які займають перші місця за об’ємами 
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торгівлі для обох країн, так наприклад у експорті товарів це США, Гонконг та 

Республіка Корея. 

У торгівлі послугами у Японії з 2011 р. має місце негативне сальдо 

торговельного балансу, яке однак зменшилося з -29,071 млрд дол. США у 2014 

році до -13,468 млрд дол. США у 2015 р. За п’ять років з 2011 по 2015 рр. експорт 

послуг зріс на 13,1 %, а імпорт на 0,01 % (рис. 2.4)  

За основними видами послуг у 2015 році у експорті та імпорті переважала 

стаття «інші комерційні послуги» (інтелектуальна власність, будівництво тощо) з 

60,8% (95,9 млрд дол. США) та 62,7% (108,862 млрд дол. США ) відповідно; 

«транспортні послуги» – 22,5% (35,5 млрд дол. США) і 23,6% (40,9 млрд дол.. 

США); «туристичні послуги» – 16,1% (25,4 млрд дол. США) і 9,2 % (15,922 млрд 

дол. США)[116]. 

 
Рис. 2.6. Динаміка експорту та імпорту послуг Японії, 2011-2015 рр., млрд. дол. 

США  

Складено за: [116] 

 

У економічних проблемах Японії немає нічого нового, країна страждає 

хронічною дефляцією з 1980-х років. Японський уряд витратив трильйони 

доларів, намагаючись підняти економіку, в процесі накопичивши найбільший 

державний борг серед розвинених країнах світу. Японський уряд сподівається, що 

незвичайна грошова політика змінить цю динаміку, починаючи зі падіння курсу 
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єни і даючи експорту значний імпульс. Дійсно, ієна впала практично на 50 

відсотків по відношенню до долара з кінця 2012 р. [117]. 

Таким чином, більшість науковців згодні з тим, що економіці Японії 

потрібні більш глибокі структурні зміни. Без більшого споживчого попиту на 

основі підвищення заробітної плати, яка впали на 9 % в реальних цифрах з 1997 

р., або без великого демографічного зсуву, японська економіка буде 

продовжувати йти шляхом стагнації. [117]. 

Третьою за розміром економікою Східної Азії, країною яка вразила світ 

темпами економічного зростання є Республіка Корея. За останні п’ятдесят років 

перетворилася з однієї з самих бідних аграрних країн в світі в країну, що 

розвивається, з високим рівнем доходу (табл. 2.1). В період з 1970 по 1995 рік 

ВВП Південної Кореї збільшувався в середньому на 8% в рік в реальних 

цифрах[118, ст. 63]. У 1997-1998 рр., як і більшість країн Східної Азії, країна 

зазнала впливу економічної кризи, яка вдарила по економіці Республіки Корея, та 

інших країнах «азійських тиграх», найбільше, спричинивши падіння ВВП з 531 

млрд дол.. США у 1995 р., до 357 млрд дол.. США у 1998 р., на 32 % (рис. 2.7) 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка ВВП Республіки Корея, 1970-2015 рр., млн дол. США 

Складено за: [92] 
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Згідно річних темпів економічного росту Республіка Корея входила в число 

країн з економікою що найшвидше розвивалася. Доля промисловості в ВНП яка 

складала всього лише 20,1 % у 1960 р. виросла на 45 % в 1991 р. З урахуванням 

міжнародних стандартів Республіка Корея є прикладом безпрецедентної 

індустріалізації здійсненої за трохи більше ніж тридцять років. 

Республіка Корея досягла такого неймовірного промислового росту 

незважаючи на відсутність запасів багатьох потрібних корисних копалин. Крім 

того поділ Кореї після звільнення, Корейський півострів був під окупацією Японії 

з 1910-по 1945 рік, викликав політичну нестабільність. Розпочата після цього 

корейська громадянська війна (1950-1953 рр.) привела до того що Республіка 

Корея опинилася зажатою в «колі бідності, гіперінфляції і хронічного безробіття» 

[118, ст. 63]. В таких умовах уряд провів дві реформи, земельну на основі 

принципу «хто обробляє той і володіє», а також реформу, пов’язану з веденням в 

країні системи початкової освіти, що допомогло значно збільшити людський 

капітал для подальшої прискореної індустріалізації, а також досягти дуже 

високого рівня грамотності населення, країна займає 18 місце у світі за індексом 

людського розвитку у 2016 р. [119]. 

Зміни в стратегії економічного розвитку були закладені в цілій серії 

п’ятилітніх планів економічного розвитку, так в 1961 р. економічна політика 

змінилася в сторону заснованої на експорті стратегії індустріалізації. Збільшення 

валютних надходжень від експорту промислових товарів було необхідне для 

покриття витрат на імпорт енергоносіїв та інших товарів першої необхідності, 

внутрішнього ринку було недостатньо для забезпечення стійкого росту при 

відсутності капіталу, необхідного для розширення виробничих можливостей. 

Існувало дві основні системи управління стимулюванням експорту, перша 

була пов’язана з надаванням необмеженого і безтарифного доступу до імпортних 

проміжних товарів та сировини, що були необхідні для експортоорієнтованого 
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виробництва. Друга система забезпечувала автоматичний доступ до банківських 

кредитів для обігового капіталу, часто за пільговими відсотковими ставками. Це 

сприяло експортній діяльності без дискримінації між великими конгломератами 

та невеликим фірмами [118, ст. 65]. В якості доповнення до системи 

стимулювання, тогочасний уряд також створив кілька основних систем 

адміністративної підтримки. Використовувалися як щомісячні наради з питань 

сприяння експорту так і цільові заходи, для підвищення ефективності різних 

систем стимулювання експорту. Вироблялися відповідні керівні принципи 

діяльності як зі сторони держави, так і зі сторони фірм експортерів. 

На початку 70-х років минулого століття основний напрямок економічної 

політики Республіки Корея змістився з експорту продукції легкої промисловості 

до «Плану розвитку тяжкої і хімічної промисловості»[118, ст. 66]. Перехід до 

більш інтенсивного промислового розвитку був викликаний необхідністю 

модернізації структури промисловості. В плані розвитку в якості перспективних 

галузей розвитку були визначенні судноплавство, автомобілебудування, 

металургійна галузь, кольорова металургія, текстильна та нафтохімічна галузі. 

Така економічна політика привела до росту чоболів, що дозволило скористатися 

перевагами ефекту масштабу. Чоболи – це південнокорейська форма фінансово-

промислових груп, конгломерат, що представляє собою групу формально 

самостійних фірм, що знаходяться у власності окремих сімей та під єдиним 

адміністративним і фінансовим контролем [120, ст. 44]. 

Після того як Південна Корея стала членом СОТ у 1995 р., відкрита і чесна 

конкуренція стала новим напрямом в формуванні промислової політики країни, 

котра була направлена на прискорення процесу перебудови промисловості. 

Важливий елемент державної політики передбачав залучення прямих іноземних 

інвестицій, особливо в галузі високих технологій, через спрощення порядку 

отримання дозволів державних органів та інших правил.  

Прийнята у 1999 р. «Довгострокову місію розвитку науки та техніки до 2025 

р.», яка включала 40 завдань та 20 рекомендацій, реалізація яких дозволить країні 

вийти на передові позиції у світі. Реалізація цієї місії відбувається послідовно по 
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трьох етапах. На першому етапі (до 2005 р.) корейська влада ставила за мету 

мобілізацію ресурсів для розвитку промислової інфраструктури та прийняття 

сприятливих законів. На другому етапі (до 2015 р.) вживання заходів щодо 

досягнення країною найвищого серед країн Східної Азії, та всього Азіатсько–

Тихоокеанського регіону рівня інноваційної спроможності. До 2025 р. рівень 

інноваційної конкурентоспроможності Республіки Корея має досягти рівня країн 

«Великої сімки» [121]. 

Сьогодні Республіка Корея за розміром ВВП в 1 трлн 356 млн дол. США у 

2015 році знаходиться на 11 місці у світі, а за ВВП на душу населення, 26 975 тис. 

дол. США, на 38 місці, за цим показником серед країн Східної Азії випереджуючи 

Китай, Монголію та КНДР (табл. 2.2) За індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2016-2017 рр Республіка Корея знаходиться на 26 місці 

вже три роки поспіль, однак за окремими показниками, складовими індексу, 

займає високі позиції, так скажімо за показником макроекономічного середовища 

- третє місце у світі [100]. 

У світовому експорті товарів Республіка Корея знаходиться на шостому 

місці у світі, відсоток якої протягом вже 60 років невпинно зростає, з 0,05 % у 

1953 р., і до 3,1% у 2015 р. [95]. Об'єм експорту товарів у 2015 р. скоротився на 

8% (526,9 млрд дол. США) у порівнянні з 2014 р. (573,09 млрд дол. США) (рис 2. 

8).  

Частка Республіки Корея у світовому імпорті – близько 2,6 %, а це 9-те 

місце у загальному рейтингу, однак ще у 1953 р. це була значно меншою – 0,404 

%. Торговий баланс зберігається активним протягом вже останніх п’яти років. 
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Рис. 2.8. Динаміка експорту та імпорту товарів Республіки Корея, 2011-2015 рр., 

млрд. дол. США 

Складено за: [95] 

 

Експорт диверсифікований серед багатьох партнерів на 21 з них припадає 

80% всього екпорту, серед найбільших Китай (26,03%), США (13,31%), Гонокнг 

(5,77%). У імпорті товарів на 18 найбліьших партнерів припадає 80 % серед яких 

Китай(20,67%), Японія (10,50%), США(10,13%) (таблиця 2.5).  

Таблиця 2.5 

Основні партнери Республіки Корея з експорту та імпорту товарів  

у 2015 р. 

№ Країна Експорт, 

млрд дол. 

США 

Частка 

країни у 

загальному 

експорті, 

% 

№ Країна Імпорт, 

млрд 

дол. 

США 

Частка 

країни у 

загальному 

імпорті, % 

1. Китай 137 140 26,03 1. Китай 90 235 20,67 

2. США 70 130 13,31 2. Японія 45 854 10,50 

3. Гонконг 30 421 5,77 3. США 44 213 10,13 

4. В’єтнам 27 773 5,27 4. Німеччина 20 952 4,8 

5. 
Японія 

25 596 4,86 5. Саудівська 

Аравія 

19 573 4,48 

Складено за: [122] 
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У товарній структурі основними статтями експорту були «електричні 

машини, обладнання та їх частини» – 26,26% від загального об’єму експорту 

(138,3 млрд дол. США), головний партнер Китай (38,1%); «засоби наземного 

транспорту, крім залізничного» – 13,11% (69 млрд дол.. США) головний партнер 

США (34,9%); «машини, механічні прилади, котли тощо» – 11,8% (62 млрд дол.. 

США) головний партнер Китай (24,4%) (додаток В, табл. В1). 

У товарній структурі імпорту «палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки» – 23,69 % (103,4 млрд дол. США) від загального об’єму імпорту у 

2015 році, Саудівська Аравія (17,9%) як найбільший партнер; «електричні 

машини, обладнання та їх частини» – 17,81% (77,7 млрд дол.. США) основний 

партнер Китай (40,7%); «машини, механічні прилади, котли тощо» – 10,6% (46,4 

млрд дол.. США), Китай(22%) (додаток В, табл. В3). 

У торгівлі послугами вже протягом аналізованих п’яти років пасивний 

торговельний баланс, хоча за експортом та імпортом. Об’єм експорту у 2015 р. 

скоротився у порівняні з 2014 р. на 12,6 %, об’єм імпорту скоротився на 1,8 % 

(рис. 2.9). У загальносвітовому експорті та імпорті послуг Республіка Корея 

займає шістнадцяте та одинадцяте місце відповідно. 

До найбільш експортованих послуг належали «транспортні послуги» – 33,3% 

(32,6 млрд дол. США); «інші комерційні послуги» – 19,5% (19,1 мдрд дол. США) 

та «туристичні послуги» – 15,6% (15,2 млрд дол.. США). У імпорті переважали 

«інші комерційні послуги» – 26,3% (29,9 млрд дол. США); «транспортні послуги» 

– 26% (29,6 млрд дол. США); «туристичні послуги» – 21,9% (24,9 млрд дол. 

США) [123]. 
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Рис. 2.9. Динаміка експорту та імпорту послуг Республікою Кореєю, 2011-2015 

рр., млрд. дол.. США 

Складено за: [123] 

 

Ю.В. Макогон виділяє такі основні причини високої продуктивності праці у 

нових індустріальних країнах, до яких і належить і Республіка Корея [124, ст. 

112]:  

- використання передових технологій;  

- високий рівень автоматизації виробництва; 

- наявність висококваліфікованих кадрів; 

- використання сучасних методів управління виробництвом; 

- здатність модернізованої економіки ефективно використовувати науково-

технічні досягнення та вбирати в себе різноманітні інновації. Висока інноваційна 

адаптивність в комплексі з високоосвіченою робочою силою, наділеною 

потрібними технічними навиками, формують переваги Республіки Корея у 

розвитку економіки та дозволяють конкурувати з лідерами серед країн Східної 

Азії, Японією та Китаєм. 

Безпосереднім сусідом, та однією з найбільш закритих країн регіону і світу 

є Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР). Сьогодні у світі її знають 
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як одну з найбільш відсталих у економічному плані, найбільш жорстоких 

тоталітарних держав.  

Після закінчення Корейської війни (1950-1953 р.) відбувалася «кореїзація» 

«сталінської моделі», що привело до створення «соціалізму чучхе» під лозунгом 

«жити по-нашому». Кім Ір Сен, який у 1948 р. став прем’єром, а згодом 

президентом КНДР, в 50-60 х роках віддалившись від радянського та китайського 

керівництва, на основі створеної за зразком  СРСР адміністративно-командної 

системи сформував під прапором ідей «чучхе» прикритих марксистсько-

комуністичною риторикою, державу в якій поєдналися риси комуністичного 

тоталітаризму, теократії, феодалізму та конфуціансько-бюрократичних початків, 

названий «комуністичною монархією» [120, ст. 45]. 

У повоєнні роки Північна Корея пішла у свому розвитку шляхом складання 

планів на певні періоди. Трирічний план 1954-1956 рр. повернув промисловість 

КНДР на довоєнний рівень. За ним пішли п'ятирічний план (1957-1961) і 

семирічний план (1961-1967) рр. У ці роки КНДР продовжувала нарощувати 

промислову потужність, хоча сільське господарство перебувало в стагнації, все 

більшим ставав розрив між містом і селом. Кім Ір Сен помер в 1994 р., і його 

наступником став син Кім Чен Ір.  

У роки правління Кім Чен Іра економіка країни продовжувала стагнувати. У 

період з 1996 по 1999 рік в КНДР був сильний голод, від якого, за різними 

оцінками, загинуло від 1,5 до 3 мілн осіб. Економіка країни залишається 

ізольованою, а на військові потреби витрачають суми, що дорівнюють чверті 

ВВП. Майже все працездатне чоловіче населення у віці 18-30 років служить в 

армії, тоді як промисловість перебуває в занепаді. 

Згідно зі звітом Міжнародної Амністії, в КНДР 2003 року близько 13 мілн 

осіб (60% населення країни) страждало від недоїдання. 2001 р. КНДР від США, 

Південної Кореї, Японії та ЄС отримала продовольства на суму понад 300 млн 

дол. Крім того, поставки йшли з боку ООН та неурядових організацій. 

Після приходу до влади сина Кім Чен Ина, внука Кім Ір Сена, світова 

спільнота покладала надії на зміну у внутрішній та зовнішній політиці Північної 
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Кореї, але як свідчать дані змін не відбувається. На початку 2013 р. в КНДР 

почався черговий голод, і з двох південних провінцій були вилучені всі залишки 

продуктів з метою сталого забезпечення продуктами харчування Пхеньяну. 

КНДР не публікує статистичних даних щодо економічної ситуації в країні, 

отже при аналізі можна розраховувати лише на приблизні оцінки міжнародних 

організацій. Згідно статистичних даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

ВВП КНДР у 2015 р. у поточних цінах склало 17 трлн дол.. США, а на душу 

населення 655 дол. США, за цими показниками одним з аутсайдерів у світі. 

Експорт у 2015 р. склав 3,061 млрд дол.. США, серед основних товарних 

груп були «палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» – 36,7 % (1,152 

млрд дол.. США); «одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім 

трикотажних» – 20,8% (637 млн дол.. США); «руди, шлаки і зола» – 6,68% (204 

млн дол.. США). Основним найбільшим партнером є Китай. Його частка у 

експорті складає 81,9 % (2,506 млрд дол.. США) [125]. Імпорт товарів у 2015 році 

був у розмірі 3,482 млрд дол.. США, основними статтями були «електричні 

машини, обладнання та їх частини» –  10,2% (357,8 млн дол.. США); «машини, 

механічні прилади, котли тощо» – 7,8 % (272,2 млн дол. США); «палива 

мінеральні, нафта і продукти її перегонки» – 7,7% (268,2 млн дол.. США). Як і у 

експорті головним партнером є Китай з часткою у імпорті 84,6 % (2,947 млрд дол. 

США) [125]. 

КНДР має напруженні стосунки з багатьма провідними країнами світу, як 

США, Японія, Республіка Корея, з огляду на особливості ведення зовнішньої 

політики та власну ядерну програму. 

Останньою з обраних для дослідження, але не останньою в регіоні є 

Монголія. Зараз можна без перебільшення заявити що теперішня Монголія, котра 

ще декілька десятків років тому знаходилася на периферії міжнародної політики, 

перетворюється в арену відкритого політичного та економічного протистояння 

між РФ, Китаєм, США, Японією, ЄС, Канадою та іншим країнами.[
 
126, ст. 57] 
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Як відомо до початку 90-х років ХХ століття Монголія протягом майже 70 

років була в орбіті сильного політичного та економічного впливу СРСР. Після 

перемоги мирної демократичної революції в 90-х роках, розпаду СРСР, різкого 

скорочення двосторонніх політичних, торговельно-економічних та інших зв’язків 

Монголія опинилася на грані національної катастрофи. Проте за допомогою низки 

країн Заходу та Сходу та міжнародних організацій, таких як МВФ, СБ, АБР та 

інших Монголія порівняно швидко позбулася найбільш гострих кризових явищ 

перехідного періоду. 

Монголія є один з найбільш вдалих прикладів швидкої та успішної 

трансформації колишньої соціалістичної країни в країну сучасну, демократичну з 

багатопартійною політичною системою, ринковою економікою і відкритою 

зовнішньою політикою, а також згідно класифікацією наведеною у таблиці 2.1, 

країни що розвиваються і не має виходу до моря, з рівнем доходу нижче 

середнього. 

Однією з дуже важливих особливостей зовнішньої політики Монголії є 

політика «третього сусіда». Вперше таке визначення появилося на початку 90-х 

років, коли тодішній державний секретар США Дж. Бейкер вперше відвідав 

Монголію і заявив що США готові бути «третім сусідом», окрім Китаю та Росії, 

які мають безпосередній найбільший вплив на країну. Надалі офіційне 

керівництво США неодноразово підтверджувало готовність бути «третім 

сусідом» нової демократичної Монголії. 

В лютому 2011 р. Великий державний хурал Монголії (вищий законодавчий 

орган) прийняв нову редакцію «Концепції зовнішньої політики Монголії». Літом 

того ж року під час візиту прем’єр-міністра Монголії в Китай в спільній монголо-

китайській заяві була закріпленна домовленість про встановлення відносин 

стратегічного партнерства між країнами. Тим самим ривень монголо-китайських 

відносин був офіційно піднятий до рівня монголо-російських. 25 серпня 2009 р. 

президент РФ і президент Монголії підписали «Декларацію про розвиток 

стратегічного партнерства між РФ і Монголією» під час державного візиту 

президента РФ в Улан-Батор. В 2011 р. Міністерство зовнішніх зв’язків і торгівлі 
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Монголії організувало двадцять сім візитів керівників держави, парламенту і 

уряду в іноземні країни в тому числі і в Україну у 2011 р.  

Важливою ціллю «Концепції зовнішньої політики Монголії» розробленої у 

2011 р. є політика в сфері зовнішньоекомічних відносин, де основною ціллю її 

вказано «підвищення ефективності зовнішніх відносин для забезпечення сталого 

розвитку національної економіки, гарантій економічної безпеки і підвищення 

рівня життя населення». Також визначено 10 основних напрямів 

зовнішньоекономічної політики які показують що ця політика направлена, перш 

за все на збільшення економічного потенціалу, на забезпечення економічної 

заможності країни, на збільшення конкурентоспроможності національної 

економіки, на уникнення надмірної економічної залежності від будь-якої 

іноземної країни, на активну участь в світовій та регіональній економічній 

інтеграції, на збільшення рівня життя суспільства та на збереження 

навколишнього середовища і екологічної рівноваги. 

В сучасних умовах постійного росту попиту на мінеральні ресурси в світі 

Монголія з її багатими, і поки не до кінця розвіданими природними ресурсами, 

без сумніву, являє собою об’єкт особливої уваги. Перш за все об’єктами 

особливого зацікавлення виступають такі великі родовища як Таван-Толгой 

(кам’яне та коксівне вугілля), Оюу-Толгой (мідь, золото), Дорнод (уран). Так 

згідно офіційних даних тільки одне з найбільших в світі Таван-Толгойське 

вугільне родовище  містить запаси вище 7,5 млрд. тон вугілля, в тому числі 40 % 

коксівного. Запаси мідно-золотого родовища Оюу-Толгой, розташованого в 

південній частині пустелі Гоббі, по розрахунках складає 450 тис. тон міді і 330 

тис. унцій золота. 

На даний момент головними напрямами зовнішньої і внутрішньої 

економічної політики Монголії є залучення іноземного капіталу для освоєння 

цілого ряду великих родовищ вугілля, міді, золота, урану та інших корисних 

копалин. Першим практичним кроком у цьому напрямі стало залучення до 

освоєння мідно-золотого родовища «Ою-Толгой» канадської компанії «Ivanhoe 

mіnеs» та британсько-австралійської корпорації «Rio Tinto». Стратегія 
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економічного розвитку Монголії на найближчі 15-20 років будується на базі 

пріоритетного розвитку гірничодобувної промисловості, освоєнню цілого ряду 

великих родовищ корисних копалин, а також більш ефективного використання 

сільськогосподарських ресурсів [127, ст. 35]. 

Експерти СБ та МВФ відносять Монголію до числа країн, які в 

короткостроковій перспективі будуть розвиватис.я найбільш швидкими темпами. 

За прогнозом дослідницької групи «The Economist Intelligence Unit», аналітичного 

підрозділу британського журналу «The Economist» , зробленому в кінці 2012 р., у 

найближчі роки економіка Монголії буде рости в середньому на 13 % на рік, що і 

відбулося [128]. 

За об’ємом ВВП у 2015 р. Монголія знаходиться на 127 місці у світі, однак 

за останні десять років цей показник зростав дуже швидкими темпами з 2005 по 

2010 в середньому на 6,74%, у 2010-2015 рр. на 10,48%, з 2 925 млрд дол. США у 

2005 р. до 12 189 млрд дол. США у 2015 р. (рис. 2.10). Економіка країни є дуже 

залежна від гірничодобувної галузі, частка якої у ВВП становить 20 %, що у двічі 

більше ніж десять років тому. 

 

 

Рис.2.10. Динаміка ВВП Монголії, 2005-2015 рр., млрд. дол. США 

Складено за: [92] 
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З 2009 р., коли відбувся різкий ріс економіки Монголії, скоротився також 

рівень бідності серед населення з 38,8 % до 27,4 % у 2012 р., та 21,6% у 2014 р. За 

об’ємом ВВП на душу населення у розмірі 4 тис. 119 дол. США, Монголія 

знаходиться на 120 місці (додаток А). 

Основним торговельним партнером Монголії є Китай, на який припадає 

87,8 % експорту та 35,8% імпорту. У 2015 р. обсяг експорту товарів Монголіє 

склав 4,6 млрд дол.. США, що на 19,1 % менше ніж у 2014 р. Основними 

категоріями товарів були: «руди, шлаки та зола» (57,02%); «палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки» (20,34%); «перли природні або культивовані, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння» (9,02%). Імпорт Монголії більш 

диверсифікований серед партнерів, трьома основними серед яких є Китай (35,8%), 

РФ (26,9%), Японія (7,2%). У товарній структурі переважали: «палива мінеральні, 

нафта і продукти її перегонки» (23,04%); «машини, механічні прилади, котли 

тощо» (13,64%); «засоби наземного транспорту, крім залізничного» (9,45%). У 

2015 році важливу частину у торгівлі Монголії зайняв реекспорт товарів склавши 

90,2 млн дол.. США; у товарній структурі 51,75 % зайняли «машини, механічні 

прилади, котли тощо»; основним партнером, як і у експорті був Китай, частка 

якого склала 16,2 млн дол.. США (18%) (додаток В, табл. В8). 

У світовій торгівлі послугами частка Монголії незначна, а саме, у 2015 році 

у експорті – 0,01 % (646 млн дол.. США), у імпорті – 0,03 % (1,5 млрд дол.. США). 

У структурі експорту основними були «транспортні послуги» – 237 млн дол. 

США (36,8%); «туристичні послуги» – 205 млн дол.. США (31,8%); «інші 

комерційні послуги» – 139 млн дол.. США (31,5 %). У імпорті: «інші комерційні 

послуги» – 613 млн дол.. США (40,3%); «транспортні послуги» – 490 млн дол. 

США (32,3 %); «туристичні послуги» – 414 млн дол.. США (27,2%) [129]. 

Досвід країн Східної Азії вказує на те що країни що розвиваються мають 

спонукати свої найпотужніші та найбільш ресурсномісткі підприємства 
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експортувати продукцію, і як правило всупереч їхній волі, через те що фірми які 

можуть заробляти вдома у захищеному середовищі завжди неохоче вдаються до 

міжнародної конкуренції. 

Підсумовуючи досвід економічного розвитку країн Східної Азії можна 

зробити висновок, що незважаючи на значні відмінності між політичною та 

економічною структурою України та провідних країн Східної Азії, можна 

застосувати певний досвід у проведенні реформ в Україні, зокрема: 1) посилити 

антикорупційну складову при активній експортній політиці; 2) перестати робити 

ставку на експорт сільськогосподарської продукції; 3) створити стимули для 

високотехнологічного експорту; 4) впроваджувати інновації, сприяти розвитку 

підприємництва, підвищувати конкурентоспроможність на міжнародному рівні та 

виходу на нові ринки. 

 

2.2. Обсяг і динаміка експортно-імпортних операцій між Україною та 

країнами Східної Азії 

 

Зовнішньоторговельне співробітництво, як одна з визначальних економіки 

будь-якої країни, і для України є однією з найважливіших складових відносин з 

країнами світу, особливо за умов стрімкого розвитку процесів глобалізації. Це 

ставить перед Україною актуальні завдання, пов’язані з пошуком нових джерел 

конкурентоспроможності, а також партнерів, у взаємодії з якими можна було б 

прискорити процеси модернізації, та розвивати зовнішньоторговельні відносини 

що базуватимуться на захисті національних інтересів та взаємовигідній 

довгостроковій співпраці. [130]. 

На сучасному етапі перспективними зовнішньоторговельними партнерами 

для України є країни регіону Східна Азія, адже продовжуючи шлях економічних 

реформ країни регіону до 2050 р. ставлять за ціль досягти остаточного 

закріплення, як світових економічних лідерів. Розробка довгострокової програми 

співпраці України з країнами Східної Азії, з визначенням основних пріоритетів та 
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конкретних заходів сприятиме збалансуванню зовнішньоторговельного 

співробітництва, значному підвищенню обсягів торгівлі. 

Дослідженню та аналізу динаміки зовнішньоторговельного співробітництва 

України та країн Східної Азії присвяченні роботи таких українських науковців як 

О.Г. Білорус, А.С. Філіпенко, З.Я. Макогін, В. М. Галик, І.В. Клименко тощо, 

також цій проблемі присвячені аналітичні доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень.  

Незважаючи на високі показники, невирішеною залишається проблема 

покращення, ширшого налагодження та розгалуження інфраструктури 

зовнішньоготорговельного співробітництва, з огляду на існуючу перспективу. 

Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів та послуг України з країнами 

Східної Азії дасть змогу більш чітко визначити місце країн регіону у структурі 

зовнішньої торгівлі України, що покаже які саме напрями 

зовнішньоторговельного співробітництва є найбільш перспективними. Для цього 

перш за все проаналізуємо економічну ситуацію в Україні на даному етапі. 

Протягом 2014-2015 рр. українська економіка зазнала найглибшої кризи за 

часів незалежності, що було зумовлене веденням військових дій на сході України 

та втратою значної частини промислових потужностей. Так ВВП скоротився з 

190,5 млрд дол. США у 2013 р., на 6,6 % у 2014 р. (133,5 млрд дол. США), і ще 

більше на 9,9% у 2015 р. до 90,6 млрд дол. США, однак за прогнозом Світового 

банку очікується ріст ВВП до 1,5% у 2016 р., з подальшим поступовим 

підвищенням показників росту у 2017 та 2018 рр. Українська гривня 

девальвувала, рівень інфляції у 2015 р. сягнув 48,7 %. За показником ВВП на 

душу населення Україна втратила двадцять сім позицій у загальносвітовому 

рейтингу, у 2013 р. (4217 тис дол. США) – 113 місце і спустившись до 160 місця у 

2015 рр. (2021 тис дол. США). Серед основних факторів, що зумовили такі 

тенденції у 2015 р. можна визначити: 
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- низький зовнішній та внутрішній попит унаслідок гальмування 

економічного зростання;  

- зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення 

реальних доходів;  

- ускладнення відносин з основними торгівельними партнерами та відтік 

інвестицій [131]. 

Зовнішньоторговельне співробітництво України у 2015 р. здійснювалося в 

умовах поглиблення кризових явищ у національній економіці, зменшення 

зовнішнього попиту та різкого зниження цін на основних сировинних ринках. 

Зросла також відкритість економіки, що посилило залежність економічної 

динаміки від кон’юнктури зовнішніх ринків. Експортна квота у 2015 р. становила 

42,1 % ВВП, тоді як у 2013 р. – 35,3 % ВВП.  

Одним з найголовніших аспектів зовнішньоекономічної діяльності України 

починаючи від моменту проголошення незалежності стало «формування нового 

торговельного режиму з подальшою його інтеграцією у світове господарство». 

Провідна роль у цьому процесі належала формуванню та реалізації 

зовнішньоторговельної політики України шляхом: 

- поступового збільшення ступенів відкритості національної економіки; 

- послідовної перебудови товарної структури експорту та імпорту 

- створення потужного експортного потенціалу 

- запровадження сучасних форм економічної взаємодії із країнами 

партнерами; 

- забезпечення стабільності зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зумовлені ситуацією зміни в моделі розвитку внутрішнього ринку та 

характеру зовнішньоторговельного співробітництва України істотно обмежує 

перспективи економічного зростання, що актуалізує потребу заміни, а отже 

переорієнтації зовнішньоекономічних зв’язків України на альтернативні ринки 

реалізації української продукції що дасть можливість відновити позитивну 

динаміку. 
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Два роки поспіль зовнішньоторговельний оборот української економіки 

стрімко скорочувався і досяг у 2015 р. 74,7 млрд дол. США, падіння становило 

23,9 % у 2014 р., 29,9 % у 2015 р. та 6,2 % – у першому півріччі 2016 р., що 

відкинуло зовнішньоторговельні показники економіки України до рівня 2005 р. 

При цьому зниження вартісного виміру товарного експорту у 2015 р. на 29,4 % 

супроводжувалося небезпечною тенденцією до скорочення на 8,1 % фізичного 

обсягу поставок товарів, що суттєво погіршило стан зовнішньоекономічної 

безпеки. (додаток Г). Після падіння на 31,7 % у 2014 р. скорочення імпорту у 2015 

р. склало 30,4 %, що забезпечило вирівнювання негативного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу (позитивне сальдо товарної торгівлі у 2015 р. 

сягнуло 610 млн дол. США) (додаток Г). 

Скоротився експорт і за низкою найбільш прибуткових у попередній період 

статей: «зернові культури» – 7%; «чорні метали» – 37%; «руди, шлак і зола» – 

36%; «маса деревини» – 47%; «палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» 

– 76%. Імпорт зменшився на 31 %, з 54,3 млрд дол США у 2014 р. до 37,5 млрд. 

дол. США у 2015 р., практично у всіх статях, серед основних у 2014 р. то: «палива 

мінеральні; нафта і продукти її перегонки» – 28 %; «реактори ядерні, котли, 

машини» – 27%; «електричні машини» – 29%. З попередніми даними Державної 

служби статистики України (ДССУ), 2016 р. у зовнішньоторговельній діяльності 

закінчився з падінням для експорту, який скоротився на 4,6 %, до 36,3 млрд дол 

США, а імпорт навпаки, зріс – до 39,2 млрд дол США, негативне сальдо товарної 

торгівлі становило 12,885 млрд дол. США (додаток Г). 

У 2015 р. українські експорт та імпорт були диверсифіковані серед 

партнерів, на 27 основних експортерів та вісімнадцять імпортерів припадало 80 % 

всього об’єму експорту та імпорту відповідно. Індекс проникнення імпорту, який 

відображає частку обсягу внутрішнього попиту, яка задовольняється за рахунок 

імпорту, для України у 2015 р. склав 42,3 %, що вказує на часткове задоволення 

внутрішнього попиту як експортом, так і імпортом, у 2005 р. значення індексу 

складало 3,1%. Головними торговельними партнерами України за результатами 
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2015 року були Росія (12,7 %), Туреччина (7,3%), Китай (6,3%), Єгипет (5,5%), 

Італія(5,2%)[134]. У товарній структурі експорту основними групами були «чорні 

метали» (8,077 млрд дол США або 21,19 % від загального експорту), «зернові 

культури» (6,057 млрд дол США або 14,94 %), «жири та олії тваринного або 

рослинного походження» (3,299 млрд дол США або 8,95 %) (додаток Д, табл. Д1); 

у товарній структурі імпорту «палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» 

(10,882 млрд дол США або 29,01% від загального імпорту), «реактори ядерні, 

котли, машини» (3,578 млрд дол. США або 9,54%), «електричні машини» (2,695 

млрд дол. США або 7,18%) (додаток Д, табл. Д2). 

У 2015 р. Україна в повній мірі не скористалася можливостями 

міжнародного співробітництва. За оцінками Doing Business 2016 [132], Україна не 

змінила позицію за умовами провадження міжнародної торгівлі, другий рік 

поспіль посівши 109-те місце з 189. Основною проблемою залишається 

регуляторна складність здійснення експортної діяльності. За обсягом часу, 

необхідного для документального оформлення експорту, Україна перебуває на 

рівні низки африканських та центральноамериканських країн. 

Проведена декомпозиція загального торговельного профілю України, 

рисунок 2.11, у період з 2005 по 2015 рр. показує що більшість експортованої 

української продукції направлена переважно на існуючі традиційні ринки, тоді як 

певна частина товарів все ж вийшла на нові споживчі ринки, зокрема Китаю що 

вказує на поступову диверсифікацію експорту. З іншого боку, експорту нової 

продукції практично не відбувалося, що свідчить про обмеженість або повну 

відсутність інновацій в Україні протягом останніх десяти років. Окрім того, 

зростання українського експорту характеризується скороченням поставок 

традиційних товарів на існуючі ринки, а також зникненням значної кількості 

товарів, що раніше експортувалися. Декомпозиція зростання експорту (рис. 2.11) 

також вказує на необхідність диверсифікації Україною експортної продукції з 

метою поступового перетворення на державу з інноваційною наукомісткою 

економікою для відновлення економічного зростання та досягнення 
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конкурентоспроможності. Недостатньо диверсифікована структура експорту 

значно уповільнила експортну діяльність в останні роки, коли знизився попит на 

українську продукцію на світових ринках. 

 
Рис. 2.11. Декомпозиція зростання експорту в Україні, 2005-2015 рр., % 

Складено за: [133] 

 

Отже, метою на середньострокову перспективу для України можна 

визначити як розширення та диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків та 

відкриття альтернативних ринків для нарощування експорту українських товарів і 

послуг, сприяння залученню іноземних інвестицій. Існує декілька важливих для 

України ринків, потенційні можливості від торгівлі з якими використанні не 

повністю. До таких ринків в першу чергу можна віднести ринок країн Східної 

Азії. 

Розширення співпраці України з країнами Східної Азії, в тому числі 

розширить перспективи України щодо подальшої глибшої інтеграції у світову 

економіку. Для подальшої успішної реалізації економічного потенціалу Україна 

повинна переглянути існуючий стан відносин з країнами Східної Азії в контексті 

обраної геоекономічної стратегії та вектору економічного розвитку. З огляду на 

це якісні характеристики стану та тенденцій економічної співпраці між країнами 

потребують глибокого системного дослідження. Для коректної оцінки потенціалу 

та наслідків поглиблення співспраці України з країнами Східної Азії слід 
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зупинитися на аналізі вже існуючих відносин, визначальною сферо яких є 

зовнішньоторговельне співробітництво. 

За даними ДССУ у 2015 р. частка країн Східної Азії у географічні структурі 

зовнішньоторговельного обороту (без урахування послуг) України склав 10,1% 

(7,714 млрд дол. США), тобто 8% (3,148 млрд дол США) загального обсягу 

експорту та 12% (4,566 млрд дол. США) обсягів імпорту (рис. 2.12), тоді як частка 

ЄС-28 37,4% у 2015 р. склала (28,3 млрд дол. США), Росії 16,2% (12,3 млрд дол. 

США), США 2,6 % (1,9 млрд дол. США). 

У загальному обсязі товарообороту між Україною та країнами Східної Азії 

(рис. 2.12) простежується чітка тенденція до постійного зростання, що свідчить 

про об’єктивний характер передумов і перспектив розвитку 

зовнішньоторговельних відносин. 

Протягом 2005-2015 рр. зовнішньоторговельний оборот (без урахування 

послуг) збільшився з 4,282 до 7,714 млрд дол. США (44,4%), обсяги експорту 

збільшилися з 1,154 до 3,148 млрд дол. США (63,3%), імпорту – з 3,128 до 4,566 

млрд дол. США (31,4%) (рис 2.13). 

 (А)                                                           (Б) 

Рис. 2.12. Географічна структура експорту (А) та імпорту (Б) товарами 

України у 2015 р.  

Складено за: [135] 

За останні десять років, починаючи з 2005 р., сальдо торгівлі між Україною 

та країнами Східної Азії жодного разу не було позитивним, змінюючи своє 
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значення з – 1,973 млрд дол. США у 2005 р. і у 2015 р. – 1,417 млрд дол. США 

(додаток Е). Найбільшого значення цей показник отримав у 2008 р. – 9,302 млрд 

дол. у рік вступу України у СОТ, що посприяло не тільки подальшій поступовій 

інтеграції України у європейські та світові економічні процеси та системному 

реформуванню національної економіки згідно з принципами лібералізації та 

відкритості ринку, а також було скасовано більшість пільг на сплату ввізного 

мита, що призвело до суттєвого збільшення частки імпорту в загальному обсязі 

імпорту. Це чітко можна прослідкувати у збільшенні об’ємів імпорту з країн 

Східної Азії, з 6,45 млрд дол. США у 2007 р. до 10,71 млрд дол. США у 2008 р. 

Однак економічна криза 2008-2009 рр. внесла свої корективи в цю динаміку, і вже 

в 2009 рр. об’єм імпорту з країн Східної Азії скоротився до 3,97 млрд дол. США. 

 

 

Рис. 2.13. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі між Україною та країнами 

Східної Азії, 2005-2015 рр. 

Складено за: [134, 135] 

 

Аналіз динаміки товарної структури двостороннього торговельного 

співробітництва у 2015 році (рис. 2.14) показує що Україна експортує до країн 

Східної Азії найбільше такі товарні групи: «продукти рослинного походження» – 
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1,116 млрд дол. США, з яких найбільше «зернові культури» – 1,083 млрд дол. 

США; «мінеральні продукти» –  1,038 млрд. дол. США, найбільше «руди, шлак і 

зола» – 1,036 млрд дол. США; «жири та олії» – 545,1 млн дол. США; 

«недорогоцінні метали та вироби з них» – 114,7 млн дол. США з яких «чорні 

метали» – 78,7 млн дол. США; «механічне обладнання; машини та механізми» – 

98,7 млн дол. США; решта товарів часка яких у загальному експорті України до 

країн Східної Азії склала менше 1 % наведені у додатку Ж  

Імпорт ж з країн Східної Азії у 2015 р. був більш диверсифікованим, 

представлений всіма товарними групами, крім «молоко та молочні продукти…», 

«зброя, боєприпаси», «зернові культури» та «твори мистецтва». Найбільшими 

товарними групами у грошовому вимірі були: «механічне обладнання; машини та 

механізми» 1,705 млрд дол. США, з яких «електричні машини» 1,020 млрд дол. 

США (додаток Ж). 

 

 
(А)                                                                  

(Б) 

Рис. 2.14. Товарна структура експорту (А) та імпорту (Б) України та країн 

Східної Азії за розділами І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р. 

Розраховано автором за: [134, 135] 

 

Торговельні відносини набувають інтенсивності для обох сторін, як для 

України так і для країн Східної Азії. Але як зазначено у підрозділі 2.1 країни 

Східної Азії, незважаючи на їхню культурну та мовну близькість, різняться між 
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собою у дуже багатьох аспектах, зокрема у економічному та політичному. Підхід 

до аналізу зовнішньоторговельного співробітництва України з усіма країнами 

Східної Азії дає змогу побачити динаміку в цілому, але для більш глибшого 

розуміння зовнішньоторговельних процесів та виявлення слабких та сильних 

сторін слід детальніше розглянути співробітництво України з кожною країною 

Східної Азії. 

Серед країн Східної Азїі найбільшу частку у зовнішньоторговельному 

обороті України мають Китай (6,170 млрд дол. США), Японія (617,8 млн дол 

США) та РК (651,8 млн дол США) (табл. 2.6). Країни встановили дипломатичні 

зв’язки одразу після отримання Україною незалежності, і на цей момент мають 

розвинуту договірну правову базу, яка на 2015 р. включала з Китаєм понад триста 

документів, з Японією п’ятдесят два договори, з Республікою Кореєю два 

міждержавні документи, двадцять п’ять міжурядових та двадцять один 

міжвідомчий документ. 

Китай є найбільшою країною, лідером за темпами економічного зростання 

серед країн Східної Азії, «центром та потенційним «гравітаційним полем 

Євразійського мегарегіону», а також створює відчутний вплив на всю світову 

економічну систему. Українсько-китайське співробітництво є одним з 

найважливіших чинників геоекономічної стратегії України та реалізації її 

економічного потенціалу і було започатковане вже на першому етапі становлення 

дружніх двосторонніх зв’язків [137]. 

У географічній структурі зовнішньої торгівлі України з країнами Східної 

Азії за результатами 2015 р. Китай зайняв перше місце, як за об’ємом експорт 

(2,399 млрд дол. США) так і за об’ємом імпорту (3,77 млрд дол. США) (табл. 2.6) 

Простежується чітка тенденція до постійного зростання обсягу товарообороту 

між країнами, так з 2005 р. частка Китаю у експорті (без врахування торгівлі 

послугами) України зросла з 2,1 % у 2005 р. до 6,2 %, а імпорту з 2,01% до 10,1% 

у 2015 р. (додаток З, табл. З1). Починаючи з 2005 р. коефіцієнт покриття імпорту 
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експортом нижчий одиниці, у 2015 р. – 0,64, та від’ємний зовнішньоторговельний 

баланс, у 2015 р. – -1,37 млрд дол. США)(додаток И, додаток Е). 

Другим і третім партнером України за обсягом зовнішньої торгівлі з 

Україною, серед країн Східної Азії є Японія та Республіка Корея.  

Японія є однією з найбільших країн-донорів України. Протягом 2016 р. 

Японія надала 13,6 млн дол. США безвідплатної фінансової допомоги, зокрема 

для підтримки процесів демократизації в Україні, відновлення східних регіонів 

України та для багатьох інших важливих соціально-економічних проектів.  

У 2015 р. український експорт товарів до Японії становив 235,6 млн дол. 

США, що у порівнянні з 2014 р., коли розмір експорту був 209,5 млн дол. США, 

на 11 % більше. Взагалі експорт України до Японії протягом десяти років 

збільшувався зростаючими темпами, досягши максимуму у 2013 р. (458,4 млн 

дол. США), на тлі загального економічних успіхів України у той період, та 

знизився удвічі до 2015 р. Імпорт товарів з Японії складає значно більшу частину 

у зовнішньоторговельному обороті України, а саме 382,2 млн дол. США, 1,01% 

від загального об’єму імпорту, тримаючи хвилеподібну динаміку протягом 

останніх десяти років, досягши максимуму у 2008 році у розмірі 2,795 млрд дол. 

США, після вступу України до СОТ, а також у 2012 році у розмірі1,197 млрд дол. 

США (додаток З, табл. З 2). 

Республіка Корея, як і Японія, є важливим торговельним партнером 

України, маючи за об’ємом зовнішньоторговельного обороту починаючи з 2005 

року практично однаковий відсоток. Так у 2015 р. цей показник для торгівлі з 

Республікою Корея склав 651,8 млн. дол. США, з яких експорт України 395,4 млн. 

дол. США, а імпорт з Республіки Корея – 256,4 млн. дол. США. Цікавим 

виключенням серед трьох найбільших партнерів у Східній Азії є позитивне 

сальдо торговельного балансу у 138,9 млн дол. США, тоді як у Китаю – 1,371 

млрд дол. США, Японії -146,6 млн дол. США (табл. 2.6). Індекс покриття імпорту 

експортом для торгівлі між Республікою Кореєю та Україною має значення 

більше одиниці протягом останніх двох років, у 2014 р. – 1,07 і у 2015 р. – 1,54 
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(додаток И), що вказує на позитивну динаміку зовнішньоторговельного 

співробітництва та позитивний торговельний баланс. 

 

Таблиця 2.6 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України з 

країнами Східної Азії 2015 р., млн. дол. США 

№ 

Експорт Імпорт 

Сальдо 
% у ЗТО 

України 

Країна Вартість % загального 

експорту 

України 

Вартість % 

загального 

імпорту 

України 

1. Китай 2 399 6,3 3 770 10,05 -1 371 8,16 

2. Японія 235,6 0,6 382,2 1,01 -146,6 0,8 

3. РК 395,4 1,03 256,4 0,7 138,9 0,8 

4. КНДР 33,7 0,08 2,021 0,01 31,7 0,05 

5. Монголія 28,2 0,07 0,855 0,01 27,3 0,038 

6. Тайвань 41,4 0,11 141,2 0,38 -99,8 0,24 

7. Гонконг 15,4 0,04 12,2 0,03 3,2 0,04 

8. Макао 0 0 0,016 0 -0,016 0 

Разом 31 487  45 660  -14 171  

Розраховано автором за: [134, 134] 

 

У товарній структурі українського експорту до Китаю, Японії та Республіки 

Корея в різній мірі переважає головним чином сировина продукція з низьким та 

середнім ступенем переробки. Так порівнявши дані експорту для зазначених країн 

та України за результатами 2015 р. можна побачити що найбільший відсоток для 

усіх трьох країн займають «продукти рослинного походження»: Китай 1,116 млрд 

дол. США (35,45 % від загально експорту) (додаток К, табл. К1), Респубілка 

Корея 309,7 млн дол. США (78,3 % загально експорту), Японія 96,6 млн дол США 

(41,03 %). У під категоріях це «зернові культури»: Китай 676,9 млн дол США 

(28,2 % від загального експорту); Республіка Корея 306,2 млн дол. США (77,4%); 

Японія 96,4 млн дол. США (4,09 %) (додаток К, табл. К 2); та «продукція 

борошномельно-круп’яної промисловості»: Китай 17,1 млн дол. США (0,7%); 

Республіка Корея 3,474 млн дол. США (0,9%) (додаток К, табл. К 3); для Японії ця 

під категорія становить дуже малий відсоток. Другою найбільшою категорією 

експорту України до країн Східної є «мінеральні продукти»: Китай 1,038 млрд 



120 

 

дол. США (32,9% від загального експорту), Японія 55,1 млн дол. США(23,3%), 

Республіка Корея 17,2 млн дол. США (4,3%), з них «руди, шлак і зола»: Китай 

964,1 млн дол США (40,2%); Японія 55,028 млн дол. США(23,4%); Республіка 

Корея 17,2 млн дол. США (4,4%). 

Товарна структура імпорту більш диверсифікована і сформована переважно 

на основі продукції високотехнологічного виробництва, особливо для імпорту з 

Японії та Республіки Корея. У 2015 р. найбільший відсоток в імпорті усіх трьох 

торговельних партнерів до України отримали «машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання»: Китай – 1,705 млрд дол. США (37,3 % від 

загального імпорту з Китаю), з яких «електричні машини» – 866,1 млн дол 

США(23%), «реактори ядерні, котли машини» – 585,7 млн дол. США (15,5 %); 

Республіка Корея – 82,6 млн дол США (32,2% від загального імпорту з Республіки 

Корея), з яких «електричні машини» – 49,6 млн дол. США (19,4%), «реактори 

ядерні, котли машини» – 32,9 млн дол. США (12,8%); Японія – «реактори ядерні, 

котли машини» – 42,3 млн дол. США (11,1 %), «електричні машини» – 37,2 млн 

дол. США (9,8%). Слід зауважити що майже половину імпорту з Японії, а саме 

182,4 млн дол. США (47,7%) складають «засоби наземного транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби», з яких «засоби наземного транспорту крім 

залізничного» – 180,2 млн дол. США (47,1%). У 2015 р в рамках Кіотського 

протоколу Японія також передала Україні 1568 автомобілів для патрульної 

поліції. Також у імпорті важливу частку займають «продукцiя хiмiчної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості»: Китай – 410,1 млн дол. США (8,9%), 

Японія – 27,1 млн дол США (7%); «полімерні матеріали, пластмаси та вироби з 

них»: Китай – 405,4 млн дол. США (8,8%), Респубілка Корея – 52,6 млн дол. США 

(20,5%). 

У географічні структурі зовнішньої торгівлі України частки Гонконгу, 

Тайваню і Макао є невеликими. У відносинах з Тайванем, Україна підтвердила, 

що підтримує і в подальшому підтримуватиме політику «одного Китаю», 

виступатиме проти «незалежності Тайваню» в будь-якій формі, проти вступу 

Тайваню до міжнародних організацій, членами яких можуть бути лише суверенні 
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держави, а також не здійснюватиме жодних офіційних контактів з Тайванем. 

Україна підтримує мирний розвиток відносин між берегами Тайванської протоки 

та справу мирного об’єднання Китаю і вважає тайванське питання виключно 

внутрішньою справою Китаю. У стосунках з Гонконгом і Макао Україна 

дотримується прийнятої в Китаї схеми «одна країна, дві системи» проаналізовану 

у підрозділі 2.1.  

Попри всі політичні обмеження Україна співпрацює у економічному 

напряму зі всіма вище згаданими країнами Східної Азії, зокрема у географічній 

структурі зовнішньої торгівлі у 2015 р. частка Тайваню слала 0,24%, Гонконгу 

0,03%, де переважала сировина продукція з низьким ступенем переробки, торгівлі 

між Макао та Україною в 2015 р. не було. За розміром як експорту так і імпорту 

Тайвань значно випереджає Гонконг, так експорт України до Тайваню у 2015 р. 

склав 41,5 млн дол. США (0,11% від загального експорту України) та імпорт 141,2 

млн дол. США (0,38 % від загального імпорту України), тоді як у Гонконгу 15,4 

млн дол. США (0,04%) та 12,2 млн дол. США (0,03%) відповідно (додаток К, табл. 

К 5).  

У товарній структурі експорту для обох країн найбільшу частину займала 

лише одна стаття для Тайваню це «недорогоцінні метали та вироби з них» – 18,2 

млн дол США (43,9% ), з яких «чорні метали» – 15,1 млн. дол. США (36,2%), 

«мідь і вироби з неї» – 2,3 млн дол. США (5,5%); для Гонконгу «живі тварини; 

продукти тваринного походження» – 6,726 млн дол. США (43,5%), з яких «м’ясо 

та їстівні субпродукти» – 4,170 млн дол. США (27%), «молоко та молочні 

продукти, яйця птиці; натуральний мед» – 1,707 млн дол. США (11,1%). Для 

торгівлі з Тайванем індекс покриття імпорту експортом менший одиниці і з 2007 

року від’ємний торговельний баланс, тоді як у торгівлі з Гонконгом за останні два 

року індекс покриття імпорту експортом більший одиниці і позитивний 

торговельний баланс (додаток К, табл. К 4;додаток И). 
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Найменшу частку у торгівлі з Україною серед країн Східної Азії мають 

Монголія та КНДР. Так у 2015 р. експорт України до КНДР склав 33,7 млн дол. 

США (0,08%), основними статтями в товарній структурі були «продукти 

рослинного походження» – 10,6 млн дол США (31,5%) та «засоби наземного 

транспорту, літальні апарати, плавучі засоби» – 22,7 млн дол. США (67,2%). 

Незважаючи на закритість КНДР та складність ведення політичних зв’язків, між 

країнами діє угода про «міжурядову комісію з питань торговельно-економічного 

та науково-технічного співробітництва» від 1995 р., а також імпорт товарів з 

КНДР до України у розмірі 2,021 млн дол. США (0,01%), з яких «продукція 

хімічної та пов'язаних з нею галузей» – 1,758 млн дол. США (87,07%), «полімерні 

матеріали, пластмаси та вироби з них» – 58 тис. дол. США (2,8%), «засоби 

наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби» – 23 тис дол. США 

(1,1%) (додаток К, табл. К6). Торгівлі між країнами протягом останніх семи років 

характерний позитивний торговельний баланс та індекс покриття імпорту 

експортом більший одиниці (додаток К, таблиця К6; додаток И). 

Частка Монголії у зовнішньоторговельному обороті України така ж як і в 

Гонконгу, 0,03 % (29,1 млн дол США), експорт у 2015 р. склав 28,2 млн дол. США 

(0,07%), у товарній структурі переважали «готові харчові продукти» – 67,3 млн 

дол. США (18,9 %), «маса з деревини» – 3,850 млн. дол. США (13,6%) та 

«механічне обладнання; машини та механізми» – 2,124 млн дол. США (7,5%). 

Імпорт у 2015 році склав всього 854 тис дол. США, це були «мінеральні 

продукти» (100%) (додаток К, табл. К7). Двосторонній торгівлі характерний 

позитивний торговельний баланс та індекс покриття імпорту експортом більший 

одиниці (додаток Е, додаток И). 

Для повного і більш ґрунтовного аналізу зовнішньоторговельного 

співробітництва, слід також розглянути технологічну складову структури 

двосторонньої торгівлі між Україною та країнами Східної Азії, адже саме 

динамічна технологічна складова конкурентоспроможності національної 

економіки, визначає можливості та перспективи довгострокового розвитку 

економіки загалом, підвищує її здатність реагувати на зміни умов глобальної 
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конкуренції та можливості забезпечення розвитку країни за рахунок внутрішніх 

економічних, структурних та технологічних зрушень [130]. Країни, які 

намагаються підвищити високотехнологічну частку у структурі виробництва, 

зазвичай, є лідерами і в економічному розвитку, і в частці експорту продукції в 

міжнародній торгівлі. Також варто зауважити що саме обсяги торгівлі 

високотехнологічними товарами у світовому масштабі вважають індикатором 

інноваційної спроможності національної економіки. 

Для України серйозною проблемою зовнішньоторговельної діяльності 

залишається відсутність технологічного паритету у зовнішньоторговельному 

обороті, де переважають, згідно класифікацією ОЕСР, середньо та низько 

технологічні товари, при цьому Україна також втрачає технологічні позиції в 

експорті, слід зауважити, що у 2015 р. зовнішня торгівля високотехнологічними 

товарами характеризується: низькими частками високотехнологічних товарів у 

загальному експорті та значним від’ємним сальдо [138]. 

Хоча Україна змінює свої експортні орієнтири в бік високих технологій, у 

структурі експорту країни все ще домінують сировинні товари та продукти 

первинної обробки. Станом на 2015 р. товари, що належать до 

високотехнологічних, займають лише тринадцяту позицію, а саме «двигуни 

турбореактивні, турбогвинтові та іншігазові турбіни» (671 млн. дол. США – 

менше 1,8% у загальному експорті), тоді як у 2014 р. вони були на одинадцятому 

місці, а в 2013 р. входили в ТОП-10 українського експорту [139]. 

Високотехнологічна продукція відіграє значну роль у розвитку національної 

економіки, її зростанні та забезпеченні конкурентних переваг країни на 

міжнародних ринках. В умовах переорієнтації української економіки все частіше 

йде мова про зниження зовнішньої торгівлі сировинними товарами і орієнтацію 

на експорт високотехнологічних. Така тенденція сприятиме нарощуванню 

експортної спроможності України та забезпеченню інноваційної моделі розвитку 

національної економіки. 
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Окремо слід відзначити що галузі України, де відбувається випуск 

високотехнологічних товарів, не мають реальної державної підтримки. 

Наприклад, субсидії у високотехнологічних секторах економіки практично 

відсутні. І тільки виробництво машин і устаткування (0,7%) та виробництво 

хімічних речовин та хімічної продукції (0,2% від валовоїдоданої вартості) 

забезпечуються субсидіями. Протягом останніх років в Україна діяло близько 200 

податкових пільг, одна третя із них отримували високотехнологічні галузі  

промисловості. Підприємства з виробництва літальних та космічних апаратів, 

медичних та стоматологічних інструментів, зброї та боєприпасів, фармацевтичних 

препаратів найінтенсивніше користувались податковими пільгами. Таким чином, 

в Україні створюється ситуація, коли більшість підприємств у сфері 

високотехнологічного виробництва невходять у систему підтримки зі сторони 

держави. 

Для визначення обсягу та частки у торгівлі високотехнологічними товарами 

у загальному товарообороті з країнами Східної Азії необхідно провести 

декомпозицію загального торговельного профілю та виділити окремі товари та 

товарні групи, що відносяться до високотехнологічних. В Україні відсутній 

офіційно затверджений перелік високотехнологічних товарів за кодами УКТЗЕД а 

отже виникає проблема в розрахунку єдиного коректного значення обсягу 

експорту високотехнологічної продукції. Це викликає дисонанс у визначенні 

цього показника, що породжує різні значення його частки від товарного експорту. 

Ми використаємо класифікацію високотехнологічних секторів промисловості 

України за УКТЗЕД відповідно до СМТК, детальний огляд поданий у додатку М.  

Проаналізувавши динаміка експорту та імпорту висотехнологічних товарів 

у структурі торгівлі між Україною та країнами Східної Азії з отриманих 

результатів у таблиці 2.7 можна зробити висновок що серед країн Східної Азії 

найбільшу частку висотехнологічних товарів у експорті з України у 2005 р. мала 

Японія (16,1%), а у 2015 р. Китай (4,3%), тоді як у імпорті динаміка залишалася 

сталою, як і у 2005 р. (89,6%) так і у 2015 р. (81,1) найбільшу частку складала 

продукція з Японії.  
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З результатів у табл. 2.7 можна побачити також загальний тренд у торгівлі 

високотехнологічним товарами України з країнами Східної Азії, а саме що у 

порівняні з 2005 р., частка імпорту залишилася практично на одному і тому ж 

рівні, тоді як експорт скоротився щодо торгівлі з кожним з трьох найбільших 

партнерів у регіоні в середньому на 25% за десять років, що вказує на негативні 

тенденції для України. 

Таблиця 2.7 

Динаміка експорту та імпорту високотехнологічних товарів у структурі торгівлі 

між Україною та країнами Східної Азії у 2005 та 2015 рр, млн дол. США 

 

Країна 

2005 2015 

Експ 

% у 

заг.експ. 

до країни 

Імпт. 

% у заг. 

імпт. до 

країни 

Експ 

% у 

заг.експ. 

до країни 

Імпт. 

% у заг. 

імпт. до 

країни 

Китай 292,2 13,4 3 169 50,5 104,5 4,3 1 996 52,9 

Японія 24,5 16,1 909,3 89,6 3,1 1,3 310,1 81,1 

Республіка 

Корея 
26,9 5,7 913,5 73,9 7,1 1,8 160,5 62,6 

Разом 343,7  4 991  114,7  2 467  

Розраховано автором за: [135] 

 

З огляду на проведений аналіз різних аспектів у зовнішньоторговельному 

співробітництві між Україною та країнами Східної Азії, для більш зрозумілого та 

прозорого розуміння хто саме з країн-партнерів має найбільший вплив на 

економіку України, та які країни є найбільш перспективні для поступального 

розвитку зовнішньоторговельного співробітництва, нами запропоноване 

ранжування на основі міцності зовнішньоторговельних зв’язків (табл. 2.8). 

До першої групи з «високим рівнем» ми відносимо Китай, Республіку 

Корею, Японію; до другої групи з «середньою міцністю» Тайвань та Гонконг; до 

третьої групи з «низькою міцністю» Монголію, КНДР та Макао. Таке групування 

дає змогу більш чітко побачити, що саме три найбільші країни регіону 

потребують подальшого детального аналізу якісних характеристик 

зовнішньоторговельної співпраці, з огляду на перспективу нарощення 

співробітництва. 
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Таблиця 2.8 

Групування країн за міцністю зовнішньоторговельних зв’язків 

№ Міцність Країни-партнери 

1. Висока Китай, Республіка Корея, Японія 

2. Середня  Тайвань, Гонконг 

3. Низька Монголія, КНДР, Макао 

Розроблено автором. 

 

Для зовнішньоторговельної співпраці між Україною та країнами Східної 

Азії характерні такі особливості як збереження нераціональної структури 

українського експорту до країн Східної Азії, його сировинний характер при тому, 

що структуру імпорту складає переважно готова продукція; недостатня 

диверсифікованість експорту порівняно з імпортом, що підвищує вразливість 

зовнішньоекономічної безпеки України від коливань світового ринку. Отже, 

незважаючи на поступове зростання обсягів торгівлі Україна у співпраці з 

країнами Східної Азії залишається експортером продукції з низькою доданою 

вартістю переважно сировинної та імпортером готової продукції з порівняноо 

вищою доданою вартістю. 

 

2.3. Східна Азія в системі геоекономічної стратегії України 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України зовнішньоторговельне 

співробітництво є одним з найважливіших напрямів відносин з країнами Східної 

Азії, що перебуває на етапі трансформації від експорту українських товарів з 

низьким ступенем обробки до торговельних відносин на основі 

високотехнологічної продукції.  

Торговельна співпраця України з країнами Східної Азії регулюється низкою 

міжнародних договорів, двосторонніх угод, меморандумів про взаєморозуміння 

тощо, в тому числі щодо надання режиму найбільшого сприяння у справах 

стягнення мита та зборів на експортні та імпортні товари, визначається порядок 

митного регулювання тощо. Крім того торговельні відносини між державами 
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визначаються Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 

квітня 1991 р. 

З моменту налагодження дипломатичних відносин з Україною країни 

Східної Азії посіли провідні місця в її зовнішньоторговельних відносинах 

України. На сьогоднішній день Україна для країн Східної Азії, особливо для 

Китаю, Японії і Республіки Корея, які, як було досліджено у підрозділі 1.2, мають 

найбільшу частку у зовнішньоторговельному обороті України, розглядається як 

перспективний торговельний партнер. Для того щоб підтвердити чи відхилити цю 

гіпотезу, за поданими у першому розділі критеріальними підходами, треба 

визначити рівень не тільки не тільки кількісних, але й якісних характеристик 

зовнішньоторговельного співробітництва, прослідкувати їх вплив на зростання 

макроекономічних показників України, та зробити висновок про місце країн 

Східної Азії у геоекономічній стратегії України. 

Стосунки України з найбільшими торговельними партнерами у Східній 

Азії, Китаєм, Японією, та Республікою Кореєю є важливими з точки зору 

геополітичного та геоекономічного чинника, що проявляється у близькості 

позицій країн щодо ключових проблем сучасного світового розвитку та прагненні 

до активної розбудови взаємовигідної співпраці в усіх сферах. Адже для України 

це провідні партнери по постачанню новітнього обладнання та технологій, що 

можуть підвищити конкурентоспроможність української економіки та продукції, 

сприяти розвитку підприємницьких та інвестиційних проектів в нафтогазовій та 

вугільній промисловості, виробництві продуктів широкого вжитку, технологіях 

відновлювальної енергії, тощо. Щодо бачення України цими країнами, думки 

експертів розходяться, на переконання одних Україна може стати майданчиком 

для експансії в Європу, зокрема для Китаю, а інших, що країни регіону можуть 

бути готові вкладати в українську економіку надлишок фінансових ресурсів, 

беручи участь у різних економічних проектах, у якості партнерів, що допоможе 

залучити у економіку України додаткові інвестиції. 

Як зазначалося у розділі 1, важливими критеріями ефективності будь-якої 

країни є торговельна відкритість, макроекономічна стабільність; нарощування 
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високотехнологічного експорту, географічна диверсифікація 

зовнішньоторговельних потоків; дієвий механізм державного сприяння експорту. 

На сьогодні економіка України характеризується суперечливим рівнем 

відкритості, іншими словами, інтегрованістю у світову економіку та залежністю 

українських виробників від торгівлі на іноземних ринках. Для вирішення дилеми 

про оптимальний рівень відкритості економіки необхідно встановити 

співвідношення між зростаючими ризиками від збільшення рівня відкритості 

вітчизняної економіки та втратами, до яких призведе відмова від розширення 

міждержавного співробітництва. Варто зазначити, що останнім часом ріст 

показника рівня відкритості який визначається співвідношенням обсягів експорту 

та імпорту до ВВП, в Україні призупинився, та дещо стабілізувався. Упродовж 

останніх десяти років цей показник майже не змінювався: співвідношення обсягу 

торгівлі до ВВП зберігалося на рівні 100 %, досягши у 2015 р. 107,5 % (рис. 2.15), 

такий високий рівень відкритості робить країну вразливою, оскільки 

нестабільність на світових ринках суттєво впливає на економіку України. На 

противагу до України, країни Східної Азії характеризуються відносною 

закритістю економіки, особливо Японія, для якої цей показник у 2015 р. склав 

35,5 %, і не змінювався протягом останніх десяти років; Китай протягом 2005-

2015 р. залишався приблизно на рівні 50%, у 2015 р. – 40,4%; Республіка Корея 

серед трьох найбільших країн регіону характеризується найбільшим рівнем 

відкритості, який у 2015 році склав 84,8% (рис.2.15). Важливим елементом 

геоекономічної стратегії держави, як зазначалося у розділі 1, є також не тільки 

рівень відкритості, а й конкурентоспроможності. Згідно міжнародного рейтингу 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму можна оцінити 

позиціонування України у зіставленні з країнами Східної Азії за інтегральним 

індексом конкурентоспроможності, при його визначенні враховуються вплив 

національної політики держави на ключові параметри національної економіки та 

можливості держави досягти кращої якості життя населення країни. Так у 2006 р. 

Китай займав 54 місце (інтегральний індекс конкурентоспроможності 4,24), то у 

2015 р. – 28 місце (4,89); Японія – 2006 р. 7 місце (5,60), у 2015 р. 6 місце (5,47); 
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Республіка Корея – 2006 р. 24 місце (5,13), 2015 р. 26 місце (4,99); Україна за цим 

показником протягом останніх десяти років залишилася у сьомому десятку, 

спустившись з 78 місця (3,8) у 2005 р., до 79 місця (4,03) у 2015 р.і [100, 140]. 

Зіставивши дані показники можна зробити висновок, по-перше про те що Україні, 

з огляду на низькі позиції, важко конкурувати з країнами Східної Азії, по-друге, 

така стабільність у показнику протягом десяти років, ще раз наголошує на 

негативні тенденції в економічній діяльності України. 

 

 

Рис 2.15. Відкритісь торгівлі України та країн Східної Азії, 2005-2015 рр. 

Розраховано автором за: [106] 

 

До теоретико-методичних підходів щодо визначення ефективності 

зовнішньоторговельної співпраці у контексті двосторонньої торгівлі можна 

віднести розрахунок ряду індексів, які застосовуються міжнародними 

фінансовими та статистичними організаціями, та були наведенні у розділі 1, до 

яких відповідно належать : 1) індекс виявленої порівняльної переваги (RCA); 

2)індекс компліментарності зовнішньої торгівлі(TCI); 3) індекс інтенсивності 

зовнішньої торгівлі (TII); 4) індекс торгової спеціалізації (TSI). За допомогою цих 
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індикаторів встановлюються не лише кількісні, але і якісні характеристики 

зовнішньоторговельного співробітництва, виявляються загрози безпеці, 

деструктивні тенденції та визначаються напрями розвитку торгівлі з країнами-

партнерами. 

Потенційно співробітництво між Україною та країнами Східної Азії 

можливе за наявності порівняльних переваг країн, тобто за визначенням індексу 

виявлених порівняльних переваг RCA (підрозділ 1.3, формула 1.6). Проведемо 

розрахунок індексу для України та трьох найбільших торговельних партнерів в 

регіоні, з яким, як було визначено у підрозділі 2.1 існує висока міцність 

зовнішньоторговельних зв’язків, тобто з Китаєм, Японією та Республікою Кореєю 

(додаток Н). Середнє значення індексу RCA за всіма товарними групами у 2015 р. 

для України (1,93) та Китаю (1,03) був більше одиниці, що вказує на виявлену 

порівняльну перевагу у торгівлі, для Японії (0,72) та Республіки Кореї (0,6) 

навпаки середнє значення індексу було менше одиниці, що вказує на відсутність 

порівняльної переваги. Для України досягти цього вдалося за рахунок вищої 

порівняльної переваги по декількох товарних позиціях (зернові культури, 

рослинні матеріали, чорна металургія тощо.) 

При детальнішому аналізів результатів обчислення індексу видно що 

виробники: 1) у Китаї мають порівняльні переваги у виробництві та експорті 

товарів таких груп: «взуття; головні убори; парасольки» (RCA = 3,06); «різні 

товари та вироби» (RCA = 2,93); «текстиль та вироби з текстилю» (RCA = 2,52); 2) 

у Японії: «вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат (RCA = 

3,51), «транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом» 

(RCA = 2,14), «механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання 

та їх частини» (RCA = 1,31); у Республіці Корея «транспортні засоби, 

устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом» (RCA = 1,85), «прилади та 

апарати оптичні, для фотографування або кінематографії тощо» (RCA = 1,69), 

«механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини 

тощо» (RCA = 1,46). Українська продукція володіє значною виявленою перевагою 
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в аграрному секторі: жири та олії (RCA = 16,42); продукти рослинного 

походження (RCA = 7,59). 

Отже, зі значення індексу видно що найкращим торговельним партнером 

для України, серед трьох найбільших партнерів у Східній Азії є Китай, і якщо в 

кількісному вимірі значення індексу RCA відображає конкурентні переваги 

китайських товарів над українськими, то з огляду на вагомість товарів у 

двосторонній торгівлі та її технологічну структуру, помітна значна перевага саме 

українських товарів. 

За підсумками підрозділу 2.1 та 2.2, де був зроблений детальний аналіз 

товарної структури торгівлі товарами всіх країн Східної Азії у тому числі і з 

Україною, видно що торгові портфелі відрізняються, але для чисельного 

обрахунку такої відмінності зробимо оцінку подібності товарної номенклатури 

експорту України країн Східної Азії за методикою розрахунку індексу подібності 

експорту, для встановлення вірогідності появи чи існування потенційної 

конкурентності у світовій торгівлі. Методику розрахунку індексу подібності 

експорту для України та трьох основних торговельних партнерів у Східній Азії 

наведено у розділі 1.3. 

Таблиця 2.9 

Динаміка зміни індексу подібності України з трьома основними 

торговельним партнерами серед країн Східної Азії, 2010-2015 рр. 

№ Країни 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай 32,45  31,6  30,85  30,82  31,55  30,9  

2. Японія 30,83  29,4  29,39  30,47  29,15  27,08  

3. РК 35,34  35,71  32,95  31,55  30,77  27,74  

Розраховано автором за: [134] 

 

Результати показують найвищого значення індекс у 2015 р. досягає при 

зіставленні товарної номенклатури експорту України з Китаєм – 30,9 %, далі з 

Республікою Кореєю – 27,74 %, і з Японією – 27,08 % (табл. 2.9). Такі значення 
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індексу подібності експорту для країн Східної Азії та України вказує на те що 

промисловість країн регіону зорієнтована на виробництво та експорт товарних 

груп, які не складають основу експортного портфелю України. 

Аналіз подібності зовнішньоторговельної діяльності України з Китаєм, 

Японією та Республікою Кореєю слід розширити оцінкою індексу 

компліментарності торгівлі (формула 1.7, підрозділ 1.3), який встановлює 

наскільки експортовані товари користуються попитом у торговельного партнера 

зіставленням структури експорту та імпорту країн-партнерів та експортного 

профілю однієї країни імпортному профілю іншої. Розрахунок проведений на 

основі даних Міжнародного центру торгівлі у період з 2001 по 2015 рр. 

Аналіз отриманих результатів показує що протягом досліджуваного періоду 

спостерігалося падіння індексу компліментарності у торгівлі з кожним з трьох 

партнерів в середньому на 0,8 % на рік. У 2015 р. експорт України відповідав 

потребі імпортерів китайських на 35,01 %, японських на 37,48 %, та з Республіки 

Корея на 37,38 %. Зворотній індекс компліментарності, який відображає 

відповідність імпортного портфелю України експортному портфелю країн-

партнерів для Китаю склав 46,42 %, для Японії 47,17 % та для Республіки Корея 

50,56 %. Протягом періоду з 2001 по 2015 рр. показник істотно зростав для всі 

трьох партнерів, найбільш істотно для Японії з 39,9 % у 2001 рр. і до 47,17 % у 

2015 р., та Республіки Кореї з 45,91 у 2001 р. і до 50,56 % у 2015 р., що 

підтверджує що імпортний портфель більш відповідний ніж експортний (додаток 

П). 

Динаміка прямого індексу компліментарності зовнішньої торгівлі України 

та трьох основних партнерів серед країн Східної Азії наведена на рис. 2.16. 

Проаналізовані дані та отримані результати підтверджують негативну 

тенденцію постійного зниження рівня компліментарності українського експорту 

до країн Східної Азії, у той час як відповідність імпорту України експортному 

портфелю країн регіону стабільно підвищується.  
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Така динаміка зміни індексів компліментарності та обсягів експорту та 

імпорту відповідає загальним тенденціям у торгівлі з тими країнами Східної Азії, 

які завершують етап індустріалізації. Індекс компліментарності експорту істотно 

знижується через зменшення попиту у цих країнах  на продукцію чорної 

металургії, яка є першою позицією українського експортного профілю. 

Рис. 2.16. Динаміка зміни прямого індексу компліментарності торгівлі 

України та країн Східної Азії 2001-2015 рр. 

Розраховано автором за: [134] 

 

Для аналізу ефективності торгівлі між Україною та країнами Східної Азії 

використаємо показник індексу інтенсивності торгівлі (формула 1.8, підрозділ 

1.3). Як вже зазначалося в підрозділі 1.3, цей показник враховує параметри 

розвитку світових господарських зв’язків, визначаючи місце двосторонньої 

торгівлі в економічному середовищі з урахуванням потенціалу співробітництва. 

Результати обрахунку індексу інтенсивності у торгівлі України та країн Східної 

Азії, та для порівняння для РФ, у період з 2010 по 2015 роки наведенні у таблиці 

2.9. 
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Значення індексу інтенсивності торгівлі у період з 2005 по 2015 рр., при 

граничному значенні – одиниця, для торгівлі з трьома країнами Східної Азії було 

менше одиниці протягом всього періоду: Китаю 0,61; Японії 0,16; Республіки 

Корея 0,39. І хоча за розглянути період значення показника зросло,але попри це 

можна зробити висновок про недостатню реалізацію потенціальних можливостей 

торгівлі між торговельним партнерами. Для порівняння також був порахований 

індекс інтенсивності між Україною та РФ, і як видно з результатів, 11,67 у 2015 

році, торгівля залишається інтенсивною. 

Таблиця 2.9 

Динаміка індексу інтенсивності торгівлі України з основними торговельним 

партнерами, 2010-2015 рр. 

№ Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай 0,28 0,33 0,26 0,42 0,48 0,61 

2. Японія 0,04 0,05 0,1 0,16 0,09 0,16 

3. РК 0,34 0,24 0,25 0,24 0,34 0,39 

4. РФ 17,19 17,12 14,91 14,26 11,96 11,67 

Розраховано автором за: [134] 

 

Негативна тенденція у також підтверджується динамікою зміни індексу 

внутрігалузевої торгівлі (формула 1.10 підрозділу 1.3), який у торгівлі з Китаєм за 

2015 р. склав лише 0,094, з Японією  0,074 та Республікою Кореєю 0,061, 

нагадаємо що індекс приймає значення від 0, тобто повна відсутність 

внутрігалузевої торгівлі, до одиниці, а саме повністю інтегрована торгівля 

виробничою продукцією; внутрігалузева торгівля здійснюється переважно між 

високорозвиненими економіками або країнами з подібною структурою соціально-

економічних макросистем. 

Крім індикаторів інтенсивності важливою також є оцінка галузевої 

спеціалізації торговельних зв’язків, яка визначається за допомогою індексу 
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торгової спеціалізації (формула 1.11, підрозділ 1.3), який дозволяє оцінити 

взаємну компаративну конкурентоспроможність виробництва товарів країн в 

процесі двосторонньої торгівлі [142, c 30-31] Індекс приймає значення від -1 до 1. 

Наявність конкурентної переваги, наслідком якої є спеціалізація країни на 

виробництві та експорті товару, відображається додатнім значенням індексу, що 

наближається до одиниці із зростанням рівня спеціалізації. 

Згідно отриманих результатів індекс торгової спеціалізації у 2015 р. з 

Китаєм (-0,22), Японією (-0,24) та Республікою Кореєю (-0,21) мав відємне 

значення, що вказує на неспроможність до реалізації конкурентних переваг, або 

про їх повну відсутність. Прослідковувана тенденція до поступового зниження 

показника торгової спеціалізації за досліджуваний період особливо для Японії 

(0,77 у 2010 р. до -0,24 у 2015 р.), та Республіки Кореї (0,22 у 2010 р., потім до -

0,53 у 2012 р., і до 0,21 у 2015 р.) можна розглядати як підтвердження тенденції 

зниження рівня конкурентоспроможності української продукції порівняно з 

східноазійською, яку було виявлено при аналізі також зміни показників індексу 

порівняльної переваги, індексу комплементарності та інтенсивності торгівлі. 

Зауважимо, що розрахунки показників здійснено без товарної специфікації 

зовнішньоторговельних відносин. 

Таблиця 2.10 

Динаміка індексу торгової спеціалізації України з трьома основними 

торговельним партнерами серед країн Східної Азії, 2010-2015 рр. 

№ Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай -0,56 -0,48 -0,63 -0,49 -0,34 -0,22 

2. Японія 0,77 -0,74 -0,58 -0,36 -0,49 -0,24 

3. РК 0,22 -0,45 -0,53 -0,34 0,03 0,21 

Розраховано автором за: [134] 
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До існуючих проблем, які відображенні індикаторами торговельного 

співробітництва з країнами Східної Азії можна віднести: 1) низькі значення 

показника покриття експортом імпорту, за виключенням перш за все Республіки 

Корея (1,54), оскільки починаючи з 2014 року двостороння торгівля з Україною 

характеризується позитивним торговельним балансом; 2) недостатньо високий 

рівень компліментарності українського експорту, на рівні 35 % до потреб країн 

регіону, водночас значно більша зворотна компліментарність, а також слід 

звернути увагу на постійну зростаючу частку високотехнологічної продукції в 

імпорті України з регіону; 3) низький рівень інтенсивності торгівлі та торгової 

спеціалізації у торгівлі України з країнами регіону. Спеціалізація країни все 

більше почала залежати від загальних процесів глобалізації, інтеграції та 

інтернаціоналізації, однак проблемними в цьому аспекті залишаються питання 

певної неготовності національної економіки України до структурних зрушень, що 

власне і обумовило падіння показників конкурентоспроможності основних 

галузей, які протягом багатьох років залишаються незмінними, а саме металургія, 

машинобудування, авіакосмічна галузь хімічна промисловість, сільське 

господарство. До основних факторів формування господарства України відносять: 

високу господарську освоєність території, різноманітний природний потенціал; 

значний трудоресурсний потенціал, сприятливе геополітичне та транспортно-

географічне положення [143, ст. 114] 

Без сумніву на розвиток зовнішньоторговельного співробітництва між 

Україною та країнами Східної Азії має вплив відносна маса країни (величина 

ВВП та кількість населення) а також відстань між ними. Для оцінки впливу цих 

факторів було застосовано гравітаційну модель, теоретичне обґрунтування якої 

описано у підрозділі 1.3. 
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Рівняння множинної регресії мають такий вигляд: 

 

    (2.1) 

та 

    (2.2) 

 

де xchn – обсяг експорту до країни Східної Азії, млн дол. США; mchn – обсяг 

імпорту з країни Східної Азії, млн дол. США; pop – кількість населення країни 

Східної Азії, ос.; dist – відстань між Києвом і столицею  кожної з трьох країн 

Східної Азії, км; у – ВВП на душу населення у період t; yt-1 – ВВП на душу у 

період t-1; dummy – фіктивна змінна (участь у СОТ). 

На основі теоретичних положень моделі був проведений регресійний аналіз 

для України та трьох найбільших партнерів серед країн Східної Азії, а саме 

Китаю, Японії та Республіки Кореї, за даними у період з 2001 по 2015 рр. 

Отриманні результати, регресійного аналізу на основі теоретичних положень 

гравітаційної моделі наведенні у додатку Р. 

Проведені розрахунки дозволяють зробити такі висновки щодо впливу 

визначених показників та коефіцієнтів на експорт України: 1) кількість населення 

впливає на експорт України до Китаю та Японії негативно, а Республіки Кореї 

позитивно, хоча у всіх трьох випадках не є статистично значимим. Тут слід 

звернути увагу, що протягом періоду з 2001 по 2015 рр. кількість населення в 

країнах мала різну динаміку, якщо у Китаї та Республіці Корея цей показник 

зростав, то у Японії зменшувався, в тому числі з огляду на існуючу серйозну 

проблему старіння місцевого населення; 2) щодо ВВП, то для Китаю ВВП на 

душу впливає на експорт негативно, але лаговий ВВП України має позитивне 

значення, у той час цей самий показник для Японії і Республіки Кореї впливає на 

зростання українського експорту негативно, а ВВП України також позитивно. 

Такі результати дають можливість також частково пояснити динаміку до 

зменшення фактичних обсягів експорту України до країн-парнерів у Східній Азії 

у останній період. Водночас також можна зробити висновок що покращення стану 
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економіки, а саме ріст ВВП, може привести і до збільшення експорту України до 

країн регіону 

Результати щодо впливу на імпорт цих самих показників наступні: 1) 

кількість населення для результатів для всіх трьох країн впливає на імпорт 

негативно і є статистично значимою; 2) ВВП на душу населення впливає на 

імпорт позитивно. Такий позитивний вплив на обсяги імпорту частково також 

пояснює щорічне його збільшення у статистиці торгівлі між України та країнами 

Східної Азії, що негативно впливає на баланс торгівлі. Негативне значення 

фіктивної змінної говорить на користь активізації питання про створення зон 

вільної торгівлі між країнами, що має стати частиною геоекономічної стратегії 

України. Такі пропозиції вже звучали з китайської сторони, зокрема про це заявив 

посол Китаю на форумі в Києві присвяченому розвиткові інфраструктурного 

проекту Нового шовкового шляху. 

Ситуація, яка склалася в міжнародних відносинах України і країн Східної 

Азії свідчить про те що є високі перспективи подальшого розвитку 

двостороннього партнерства, про можливість подолання залежності від імпорту, а 

також наявності сприятливих умов для збільшення експорту продукції в 

майбутньому, проте всі ці позитивні зрушення можливі лише за об'єктивних 

структурних змін у галузі, підтримка та створення належного регулюючого 

законодавства. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Місце країн Східної Азії в економічному та політичному житті світу є 

закономірним наслідком того, що протягом останніх 50-60 років країни ефективно 

реалізували свій внутрішній економічний та зовнішньоторговельний потенціал, 

зокрема завдяки поступовому реформуванню всіх сфер життя країни. 
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2. Ретроспективний аналіз дав змогу визначити три ефективні форми 

втручання, які може застосувати уряд з метою прискорення економічного 

розвитку та трансформації. На початковому етапі економічних реформ в Японії, 

Республіці Кореї, Китаї та на Тайвані вони сприяли швидкому переходу від 

бідності до багатства, а саме: 1) максимізація виробництва у сфері сільського 

господарства; 2) розвиток промисловості, спрямування підприємницьких зусиль 

на виробництво через протекціонізм і субсидії, підтримання експортної 

дисципліни; 3) надання значної бюрократичної підтримки виробникам, які вдало 

експортували свою продукцію, в тому числі важливої допомоги у сфері 

придбання технологій, і тільки тоді, коли країна створила свої транснаціональні 

корпорації, спроможні постачати на світові ринки високотехнологічну продукцію, 

запроваджувати власні інновації, можна говорити про зменшення ролі держави. 

Досвід країн Східної Азії, зокрема Китаю, Японії та Республіки Корея, свідчить 

про те, що країни, які розвиваються, мають спонукати свої найпотужніші та 

найбільш ресурсомісткі підприємства експортувати продукцію, навіть усупереч їх 

волі, адже виробники, які можуть заробляти на внутрішньому ринку, у 

захищеному середовищі, завжди неохоче долучаються до міжнародної 

конкуренції.  

3. Визначальною сферою відносин між Україною та країнами Східної Азії є 

зовнішньоторговельне співробітництво. Протягом останнього періоду стабільною 

є тенденція до нарощування зовнішньоторговельного обігу між країнами з 

від’ємним сальдо у торгівлі товарами. Обсяги імпорту з країн Східної Азії 

перевищують обсяг експорту з України, аналіз товарної структури доводить її 

екстенсивний характер, що проявляється в експорті сировини, низькій 

диверсифікації товарних груп і високотехнологічному характері імпорту. 

Зумовлені ситуацією зміни в моделі розвитку внутрішнього ринку та характеру 
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зовнішньоторговельного співробітництва України істотно обмежує перспективи 

економічного зростання, що актуалізує потребу заміни, а отже переорієнтації 

зовнішньоекономічних зв’язків України на альтернативні ринки реалізації 

української продукції що дасть можливість відновити позитивну динаміку. 

4. Як свідчать результати, оцінювання факторів зовнішньоторговельної 

співпраці між Україною та країнами Східної Азії, економічні системи країн більш 

компліментарні ніж антагоністичні, що супроводжується активною економічною, 

інвестиційною, гуманітарною та іншою співпрацею. Найбільш компліментарними 

товарами у структурі торгівлі з країнами Східної Азії для України залишають вже 

традиційні статті «руди, шлак і зола»; «чорні метали»; «жири та олії тваринного 

походження», динаміка яких протягом останніх років коливається від різкого 

зростання до погіршення значення, що зумовлено нарощенням власних 

виробничих можливостей. 

5. Чинником пожвавлення зовнішньоторговельної співпраці є відсутність 

істотних суперечок між країнами в історичному та політичному аспектах, 

готовність підтримати інтереси партнерів на міжнародній арені, рівноправність 

відносин; критеріями невідповідності можна вважати значну відстань між 

країнами, що супроводжується додатковими транспортними витратами. Однак 

відсутність спільного кордону, мовні та культурні бар’єри не стали перешкодою 

для налагодження зв’язків між Україною та країнами Східної Азії. Ці країни, 

зокрема Китай, Японія та Республіка Корея, серед перших визнали незалежність 

України та встановили дипломатичні зв’язки. На сьогодні країни мають 

розвинену договірну правову базу, що охоплює політичну, торгово-економічну, 

культурну, освітню, науково-технічну, туристичну інвестиційну, транспортно-

логістичну та міграційну сфери. 
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6. Розширення співпраці України з країнами Східної Азії, в тому числі 

розширить перспективи України щодо подальшої глибшої інтеграції у світову 

економіку. Для подальшої успішної реалізації економічного потенціалу Україна 

повинна переглянути існуючий стан відносин з країнами Східної Азії в контексті 

обраної геоекономічної стратегії та вектору економічного розвитку.
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СХІДНОЇ АЗІЇ 

 

3.1. Чинники, які негативно впливають на розширення 

зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Східної Азії 

 

З початку незалежності в Україні не вдалося запровадити ефективне 

стратегічне планування на різних рівнях управління. Натомість виробилася 

практика ситуативного управління вирішення проблем і протидії викликам 

внутрішнього та зовнішнього характеру через орієнтацію на нормативно 

обмежені цілі та усталені методи, зокрема в процесі інтеграції до світової 

економіки (наприклад, нарощування обсягів зовнішньої торгівлі на основі 

сировинного експорту середньо-технологічного та споживчого імпорту). Слабка 

залученість у процес економічного розвитку галузей з виробництва інноваційної 

продукції, лікування та рекреації, альтернативної енергетики, сервісизації 

економіки, капітального інвестування зумовлює деструктивний розвиток 

національної економіки та позначається на міжнародній 

конкурентоспроможності. 

Геоекономічна стратегія сучасної України зумовлюється сукупністю 

економічних, етнічних, історичних, культурних, інституційних та інших 

детермінант. Вплив зовнішніх чинників визначається геополітичним і 

геостратегічним становищем України, світовою господарською кон’юнктурою, 

економічним станом провідних центрів економічної сили та ринків збуту 

переважної частини українського експорту, характером взаємовідносин з 

міжнародними фінансовими інституціями та інтеграційними об’єднаннями. 

Визначальним внутрішнім фактором є необхідність забезпечення економічної та 

соціальної рівноваги в суспільстві, фінансової стабільності, підтримання 

динамічного зростання як у загальнонаціональному, так в регіональному вимірах, 
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поглиблення ринкових реформ, створення ефективної інституційної системи в 

контексті захисту прав власності й інтересів суб’єктів підприємництва, детінізації 

та декриміналізації економіки. 

Національна економіка України вимагає глибоких змін. Це пов’язано з тим, 

що за роки незалежності вона розвивалася на основі структури, насамперед 

промисловості, яка склалася за роки командно-адміністративної системи під 

впливом як політичних, так і економічних чинників. Просторова спеціалізація 

економіки визначалася товарною номенклатурою і напрямами 

зовнішньоекономічної політики СРСР. Потенціал національної економіки 

зростатиме лише за умови постійного вдосконалення та модернізації всіх 

економічних сегментів.  

Промисловість сучасної України характеризують такі особливості:  

- сировинний характер виробництва. Про це свідчать випереджальні темпи 

зростання обсягів доданої вартості добувної промисловості порівняно з 

переробною. У 2014-2015 рр. суттєво зменшився видобуток вугілля, оскільки 

більшість вугільних підприємств знаходяться на окупованій території: станом на 

кінець 2015 р. із 90 шахт, підпорядкованих міністерству енергетики та вугільної 

промисловості, лише 35 знаходилися на контрольованій території, з них 

працювали 24 [144]. Зменшився також видобуток нафти і газу, насамперед через 

недостатнє інвестування в нове буріння та розвідку нових покладів [144].; 

- диспропорційна структура промислового виробництва, яка визначається 

головно експортною орієнтацією і недостатнім врахуванням потенціалу 

внутрішнього ринку. Наприклад, значна частка металургійної продукції (близько 

80%) експортується і тільки 20% залишається на внутрішньому ринку  (у 

більшості розвинених країн 80% металургійної продукції використовується на 

внутрішньому ринку і тільки  20% експортується). Як ще один приклад можна 

навести те, що близько 52 % видобутої в Україні залізної руди експортується, 

негативна кон’юнктура на ринках у 2014-2015 рр. зробила українську залізну руду 

неконкурентоспроможною за ціною, і внаслідок чого в 2016 р. експорт руди 
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знизився на 17%. Результатом такої політики стало те, що Україні доводиться 

імпортувати чорні метали та вироби з них; 

- значний ступінь зношеності основних фондів, що свідчить про 

використання у промисловості переважно застарілих, ресурсомістких засобів 

виробництва, низьку технологічність видобутку; 

- нераціональна просторова структура промислового виробництва, 

використання застарілих технологій виробництва, низька ємність внутрішнього 

ринку та обмежений доступ до джерел зовнішнього фінансування; 

- частка капіталовкладень у сировинні галузі з низькою доданою вартістю 

значно перевищує частку інвестицій у переробні галузі з високою доданою 

вартістю; 

- відсутність фінансування інноваційних розробок, зокрема у сфері 

високотехнологічного виробництва; 

Такий стан, а також високий ступінь відкритості, роблять національну 

економіку України дуже чутливою до співвідношення попиту і пропозиції на 

світових ринках, до зміни кон’юктури цін на основну експортну продукцію, отже, 

залежною від зовнішніх чинників. 

Ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов’язані з 

диверсифікацією її геополітичних та геоекономічних пріоритетів, оптимізацією 

структури експорту та імпорту, регулюванням відповідно до вимог і норм СОТ. 

Стратегічна мета України полягає в реалізації у світовій економіці своїх 

порівняльних і конкурентних переваг, що об’єктивно існують у різних галузях 

національної економіки і можуть практично втілюватися у діяльності українських 

підприємств і фірм на міжнародній арені.  

На інтеграцію України в сучасну систему світо господарських зв’язків 

впливають конкретні зовнішньо- та внутрішньоекономічні фактори, що 

формуються на основі системи передумов, особливостей і шляхів економічного 

розвитку України.  

Серед внутрішньоекономічних факторів принциповими є подолання 

політичної кризи в країні, зокрема в контексті заполітизованості економічного 
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розвитку. Вплив зовнішньоекономічних факторів зумовлений, з одного боку 

станом розвитку форм зовнішньоекономічної діяльності, а з іншого – умовами 

розвитку. Зовнішньоторговельна діяльність України останніх років зберегла такі 

тенденції, як переважно сировинну спрямованість експорту, нераціональність 

товарної структури імпорту, деформовану географічну структуру експорту та 

імпорту аж до монопольної залежності від окремих країн. На зовнішню торгівлю 

впливали також такі фактори, як неконкурентоспроможність більшості 

підприємств, велика зовнішня заборгованість, недієва система митного контролю, 

нерегульованість торговельно-економічних відносин з країнами сусідами, 

нерозвиненість інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі 

інформаційна та кадрова незабезпеченість [143, ст. 107]. 

За останні роки спостерігається хронічне зниження покриття імпорту 

експортом за рахунок збільшення імпорту високотехнологічної продукції 

кінцевого споживання, зокрема за рахунок імпорту з країн Східної Азії, 

енергоносіїв, а також чорних металів і виробів з них. Також в Україні значна 

частина прибутків від експортоорієнтованих галузей не використовується на їх 

модернізацію, а основні фонди не оновлюються. Рівень зношеності в середньому 

по промисловості дорівнює 63,1% (50-85%), що за світовими стандартами є 

критичним. Це свідчить про використання переважно застарілих, ресурсомістких 

засобів виробництва, які вимагають значних витрат праці на одиницю продукції, 

утричі вищих, ніж у розвинених країнах. 

На шляху становлення сучасних чинників конкурентоспроможності 

українського експорту стоїть низка серйозних структурних проблем та перешкод, 

які унеможливлюють повноцінне використання національних конкурентних 

переваг: 

 - тривала тенденція до зменшення попиту та цін на світових ринках товарів 

традиційного українського експорту; 

 - посилення міжнародної конкуренції на тлі зростання державної підтримки 

експорту та активного застосування захисних заходів в інтересах національних 

виробників у провідних країнах світу; 
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 - збереження тенденції дискримінації українських товарів на зовнішніх 

ринках, в тому числі негласні домовленості про витіснення або обмеження 

допуску України на перспективні ринки; 

 - стрімке підвищення вимог споживачів до якості, сервісного супроводу, 

технологічного рівня продукції; 

 - недостатнє інвестування в технологічне та організаційне оновлення 

українських підприємств, що перешкоджає збільшенню їх 

конкурентоспроможності та входженню на нові світові ринки; 

 - відсутність цілеспрямованої та послідовної політики державної підтримки 

розвитку експорту, непрямі перешкоди для експортерів у формі реальної 

ревальвації гривні, неповернення ПДВ, несприятливий підприємницький клімат 

всередині країни загалом тощо; 

 - недостатня розвиненість організаційно-правової інфраструктури, брак 

інформаційної, фінансової підтримки і супроводу експортерів. 

Економічний потенціал України має зростати за рахунок конкурентних 

товарів і послуг. Найважливішими завданнями державної політики у цьому 

напрямі є такі: 

 - всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світові 

ринки, підтримка вітчизняних експортерів, розробників імпортозамінюючих 

товарів і виробників конкурентоспроможної продукції; 

 - створення ефективної банківської та гнучкої кредитної системи, 

гарантування прав власників валютних коштів та їх вільного (в межах закону) 

використання; 

 - створення інфраструктури зовнішньої торгівлі та нової системи її 

інформаційного забезпечення; 

 - проведення гнучкої імпортної політики (тарифне регулювання, механізм 

обмеження імпорту, обсяги і перелік товарної номенклатури критичного імпорту, 

перелік імпортозамінюючої продукції); 
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 - удосконалення систем державного регулювання зовнішньої торгівлі 

(правова база, узгоджена з міжнародними правилами і стандартами, обмежений 

протекціонізм, комплекс нормативних документів); 

 - реалізація режиму вільної торгівлі з країнами СНД (без будь-яких 

винятків). 

Окремо треба звернути увагу на недостатню та застарілу транспортну 

інфраструктуру яка перешкоджає економічному зростанню. 

Україна займає вигідне географічне розташування з точки зору організації 

транзитних вантажопотоків. У чорноморському і азовському басейнах, а також 

дельті Дунаю працюють 13 морських портів, сукупна потужність вантажообробки 

яких, на сьогоднішній день, складає близько 230 млн тонн на рік. Україна має 

одну з найбільших у Європі залізничних мереж. Мережа залізнично-поромних 

переправ, РО-РО поромних переправ і морських контейнерних ліній з'єднують 

Україну з Грузією, Туреччиною і Болгарією. 

За результатами 2015 р. обсяги транзитних вантажів, які перевозились 

залізничним транспортом, склали 12 648 тис. тонн, що на 6 212,3 тис. тонн або на 

32,9% менше за аналогічний період 2014 р.. Цей показник є найменшим за всі 

попередні роки.  

Перевалка транзитних вантажів морськими портами України за 10 місяців 

2016 р. становила близько 9,0 млн тонн, що на 35% або 4,9 млн тонн менше у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. 

Обсяг транзитних вантажів, які перевозились авіаційним транспортом, за 6 

місяців 2016 року становив 0,9 тис. тонн, що менше на 0,6 тис. тонн (40%) у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. 

Хоча Україна потенційно здатна відігравати роль однієї з ключових 

транзитних держав, завдяки стратегічному геополітичному та неекономічному 

положенню, однак низька якість транспортної інфраструктури, зокрема доріг, 

заважають їй реалізувати свій потенціал і забезпечити конкурентоспроможність 
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економіки. За відносно низької якості транспортної інфраструктури України 

перевезення товарів є дуже витратним для експортерів. За даними звіту Світового 

банку Doing Business 2017, вартість експорту для українських підприємств 

становить у середньому 292 дол. США за оформлення необхідних документів у 

додаток до 75 дол. США за проходження прикордонного контролю. Високі 

тарифи на перевезення, у тому числі непомірні портові збори, значно погіршують 

конкурентоспроможність українських портів. Україна вже має кілька потужних 

діючих портів, які можуть стати частиною шляху товарів, наприклад з Китаю до 

ЄС: 

1) Іллічівський морський торговельний порт, один з найбільших портів 

України, розташований на берегах Сухого лиману, дещо західніше від Одеси. Має 

виробничі потужності для перевалки вантажів в обсязі понад 30 млн т на рік, 

залізничну інфраструктуру - шість залізничних в’їздів у порт, понад 50 км 

залізничних колій, обладнаних необхідним перевантажувальним устаткуванням; 

залізничні фронти забезпечують вагонообіг до 1300 вагонів на добу; 

2) Білгород-дністерський морський торговельний порт — сучасний 

міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, 

розташований на західному березі Дністерського лиману. Порт спеціалізується на 

перевалці лісових, зернових вантажів, має для цього спеціалізовану техніку та 

досвід роботи; 

3) Ізмаїльський морський торговельний порт є багатопрофільним портом, 

спроможни переробляти до 85 000 000 тонн вантажів в рік; 

4) морський торговельний порт «Южний» — торговельний морський порт в 

місті Южне, на чорноморському узбережжі. На сьогодні виконує 

завантажувальні, розвантажувальні, допоміжні, переробні і транспортні функції. 

Основні напрямки вантажопотоків: Чорноморський і Середземноморський 

басейн, США, Латинська Америка, Близький Схід, Південно-Східна Азія; 

5) Одеський морський торговельний порт — найбільший український 

морський порт і один із найбільших портів в басейні Чорного моря, з загальною 

річною пропускною спроможністю до 40 млн т.. Приймає такі вантажі, як нафта і 



149 

 

нафтопродукти, зріджений газ, тропічні і рослинні олії, технічні мастила, 

контейнери всіх типів і розмірів, кольорові і чорні метали, руда, чавун, цукор-

сирець та ін.; 

6) Маріупольський морський торговий порт — один з найбільших портів 

України, знаходиться на Азовському морі. Порт відкритий для заходу суден цілий 

рік. Для обробки транспортних засобів - судів, вагонів, автотранспорту порт має в 

розпорядженні відповідні виробничі потужності, у тому числі причали, склади, 

перевантажувальні механізми. 

При визначенні пріоритетних проектів розвитку та модернізації 

транспортної інфраструктури, важливо враховувати основні транскордонні 

торговельні потоки України.  

Одним із напрямів розширення зовнішньоторговельного співробітництва 

України є збільшення обсягу експорту високотехнологічної продукції, 

наукомісткого виробництва, якого сьогодні, за наявності великого наукового 

потенціалу, майже немає. Економіка України орієнтована на виробництво 

традиційної індустріальної продукції з низькою валовою доданою вартістю, що 

реалізується на насичених, безперспективних для подальшого розвитку ринках.  

Розробки та дослідження наукових установ спрямовані переважно на 

забезпечення потреб сировинної економіки. Як наслідок, технологічний розрив 

між Україною та розвиненими країнами щороку поглиблюється. Щоб подолати 

відставання, потрібні системні зміни в методах державного регулювання розвитку 

економіки, освіті, формуванні інноваційної моделі високотехнологічного 

розвитку, необхідно сприяти складному технологічному експорту виробництва, 

закордонному продажу за науко-технічними напрямами й економічними 

галузями, розвиток яких допомагатиме збільшенню товарної маси, що 

експортується з території України. Доцільно стимулювати експорт високого 

ступеню доданої вартості. Досягти успіху можна за допомогою трансформації 

сировинної традиційної економіки в інноваційну, яка базується на знаннях та 

інтелектуальній праці, тобто інтелектуалізації ключових галузей за допомогою 
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інтенсивного впровадження інновацій та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Ця вимога відповідає загальній світовій тенденції збільшення у системі 

торговельних відносин частки торгівлі високотехнологічною готовою 

продукцією. Важливим чинником на шляху розвитку в Україні 

високотехнологічних галузей, які є найбільш вразливими в цьому аспекті, є захист 

інтелектуальної власності, що є однією з необхідних умов для розвитку 

інноваційної та ефективної економіки. Базовою проблемою є невизнання 

інтелектуальної власності як товару в Господарському кодексі України, що 

призводить до фактичного знецінення об’єктів інтелектуальної власності та 

недооцінки вітчизняних підприємств  

Важливим елементом розвитку і підтримки економічного потенціалу 

національної економіки є визначення ефективної методології його оцінки з метою 

забезпечення  конкурентоспроможності. Національні економіки, яким вдалося 

розвинути внутрішні інноваційні можливості щодо швидкої адаптації і 

відновлення, матимуть конкурентні переваги, стабільні в довгостроковому 

періоді. Це передбачає відмову від надмірної залежності від дешевої і відносно 

некваліфікованої праці як джерела конкурентоспроможності на користь 

підготовки робочої сили, збільшення зусиль щодо впровадження і поширення 

технологічних інновацій для підвищення ефективності використання факторів 

виробництва.  

Потреби диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України, зниження 

її економічної залежності від головних на сьогодні партнерів і поглиблення 

інтеграції у світову економіку диктують необхідність збільшення частки країн 

Східної Азії в структурі зовнішньоторговельної співпраці. Однак невизначеність 

концептуальних засад такої співпраці призвела до обмеження відносин України з 

країнами регіону переважно експорту та імпорту товарів та послуг. Водночас роль 

держави у розбудові азійського вектора зовнішньої політики України обмежилась 

загальною підтримкою розвитку торгівлі. Винятком були окремі двосторонні 

проекти. Збільшення економічної і політичної значущості східноазійських країн 
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та усієї Азії як регіону взаємодії ключових інтересів провідних держав світу стали 

чинником кардинальних змін у сучасній системі міжнародних відносин, що, 

своєю чергою, зумовлює необхідність перегляду Україною засад своєї політики 

щодо східноазійського регіону. 

Аналіз стану зовнішньоторговельних відносин України з країнами Східної 

Азії, доповнений SWOT-аналізом (табл. 3.1), дає змогу оцінити передумови 

розбудови стратегічного партнерства, сучасний стан співробітництва між 

Україною та країнами Східної Азії, та сформувати висновки і рекомендації його 

удосконалення. 

Стратегічний характер партнерства України з країнами Східної Азії має, 

насамперед, економічне підґрунтя. Стратегічно важливими питаннями 

залишаються оптимізація міжнародних транспортних потоків і розвиток 

транскордонної транспортної інфраструктури, зокрема реалізація проекту Нового 

шовкового шляху. Україна, в перспективі може розраховувати на частку у більш 

ніж 260 млн т., загального обсягу торгівлі між Китаєм і ЄС. Однак на шляху 

постає низка перешкод, які роблять малоймовірним масштабне входження 

України в проект «Один пояс, один шлях». По-перше, Україна не є членом ЄС, на 

відміну від Болгарії та Румунії, що ускладнює проходження кордону. Україна 

також має непрозорий і тривалий механізм оформлення митних вантажів, що на 

тлі високої вартості суднозаходів (без знижок, на 25-35% більше, ніж в Болгарії та 

Румунії), а також низька якісь доріг, що сполучають з ЄС, робить її менш 

привабливою за інші країни ЄС 

Таблиця 3.1 

SWOT-аналіз потенціалу розвитку зовнішньої торгівлі України 

 з країнами Східної Азії 

Переваги Недоліки 

– тривала історія економічних, 

зокрема зовнішньоторговельних, 

відносин; 

– переважання сировинної 

складової в українському експорті до 

країн Східної Азії; 
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– відсутність геополітичних, 

територіальних, світоглядних 

конфліктів; 

– вигідне географічне 

розташування України, яка є 

транзитним пунктом між Європою та 

Азією, зокрема частиною Нового 

шовкового шляху; 

– зацікавленість, зокрема Китаю, 

в розвитку інтеррегіонального 

співробітництва приморських регіонів; 

– прагнення всіх сторін до 

консолідації зусиль у питаннях 

диверсифікації джерел енергоносіїв і 

зниження енергозалежності; 

– зацікавленість  у перетворенні 

України на самостійний регіональний 

центр, незалежний від впливу 

Російської Федерації; 

– потенціал інноваційно-

технічного, , авіаційного космічного 

співробітництва; 

– потенціал українського 

аграрного сектору, торгівлі продукцією 

тваринництва та харчової 

промисловості; 

– туристичний потенціал України. 

– конкуренція у торгівлі 

продукцією металургії та 

машинобудування на ринках Сходу та 

внутрішньому ринку України; 

– зіткнення геополітичних 

інтересів держав як наслідок посилення 

китайської економічної присутності у 

регіоні; 

– незалученість України до 

міжнародних організацій та союзів 

(ШОС, БРІКС, АСЕАН), ключовим 

учасником яких є країни регіону; 

– застарілість техніко-

технологічної бази українського 

виробництва і транспортної 

інфраструктури; 

– небезпека втрати технологічних 

переваг через копіювання зразків 

української продукції китайськими 

виробниками; 

– екологічна загроза через 

деградацію біосфери як наслідок 

виробництва небезпечної аграрної 

продукції, виснаження земель. 

Розроблено автором. 
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Окремої уваги заслуговує залізничне сполучення, і тут слід зазначити що 28 

листопада 2015 транспортні компанії Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану і 

Туреччини підписали Угоду про створення Транскаспійського транспортного 

маршруту, консорціуму для перевезення вантажів з Китаю до Європи. 

Транскаспійський транспортний коридор є альтернативою традиційним 

маршрутам, якими доставляються вантажі з Китаю до Європи (Казахстан – Росія - 

Білорусь). Відмінною також можна назвати побудову логістичного ланцюжка без 

участі Росії . 

До проекту долучилася також і Україна, позитивний ефект участі якої може 

викликати кілька факторів. По-перше, це зона вільної торгівлі з ЄС. По-друге, 

Україна має кілька стикувань на кордоні з ЄС, найбільшою з яких є Чопський 

транспортний вузол. По-третє, в України є пороми, які можуть перевозити 

вантажі, а також кілька морських портів. 

14 січня 2016 р. в Грузію прибув перший потяг Нового шовкового шляху. 15 

січня 2016 р. через день з України, з міста Іллічівськ до Китаю вирушив 

демонстраційний потяг, який складався з 10 вагонів. 31 січня 2016 р. потяг прибув 

до пункту призначенн – на станцію Достик на кордоні Казахстану з КНР. 

Тривалість маршруту становила 15,5 доби замість анонсованих 11-12 днів. 

До України поїзд повернувся лише 17 квітня 2016 р., через відсутність 

замовлень на перевезення.  

Тестовий запуск потяга показав, що для комерційного успіху проекту 

потрібно вирішити декілька питань:  

- зменшення вартості доставки, яка наразі перевищує вартість автомобільної 

транзитної доставки через Росію у півтора-два рази; 

- збільшити пропускну здатності і завантаженості маршруту; 

- врахувати інтереси інших учасників ринку: логістичного бізнесу, 

транспортних компаній, імпортерів та експортерів. 

- надати гарантії з боку держави щодо регулярності рейсів і готовності 

працювати над зниженням тарифів. 
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Головною проблемою в контексті участі України в залізничному сполученні 

з Китаєм є різні стандарти колії. Китай використовує «європейський», а точніше – 

світовий стандарт колії шириною 1435 мм, у Казахстані, Росії та Україні 

залишаються колії шириною 1520 мм. Це означає, що між Китаєм та Європою 

товари доводиться двічі перевантажувати або ж змінювати колісні пари, що 

призводить до значних втрат часу і коштів. 

Розвиток української транспортної мережі в контексті 

трансконтинентальних перевезень цілком відповідає китайським інтересам щодо 

розширення торгівлі з Європою. Китай та Японія зацікавленої щодо розвитку 

співробітництва з Україною у технологічних сферах: машинобудуванні, космічній 

галузі, авіа-, судно- та двигунобудуванні, атомній та альтернативній енергетиці. 

Тільки через спільне виробництво високотехнологічної продукції, наприклад з 

Китаєм та Японією, іншими новими центрами зростання, Україна зможе 

забезпечити собі гідне місце на світових ринках. Стратегічні наміри щодо 

розвитку виробничої кооперації та залучення китайських інвестицій перетворює 

країни Східної Азії на важливе джерело модернізаційного розвитку України. 

Створення індустріальних парків, зон технологічного розвитку не тільки 

забезпечить Україну новими робочими місцями, але й сприятиме технічному та 

технологічному прогресу нашої економіки. Своєю чергою, Китай, Японія та 

Республіка Корея реалізуючи стратегії просування своєї сучасної продукції на 

європейські ринки, використовують можливості транзитного потенціалу України. 

Реалізація досягнутих на найвищому рівні  домовленостей, наповнення відносин 

стратегічного партнерства між країнами практичним економічним змістом 

вимагають від України виваженої і послідовної політики, яка б враховувала 

політичну, економічну й фінансову значущість країн Східної Азії у сучасному 

світі. 

Конкурентоспроможної економіки та ефективного функціонування 

національної інноваційної системи є недостатньо для забезпечення сталого 

розвитку вітчизняної економіки, гарантованої національної безпеки, досягнення в 

найближчій перспективі за рахунок економічного зростання європейських 
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стандартів життя українських громадян. Важливим завданням постає розробка 

обміркованої геоекономічної стратегії, результатом реалізації якої, за умови 

гармонійного включення в неї розширення співпраці з країнами Східної Азії, має 

стати утвердження в Україні інноваційно-інвестиційної моделі економічного і 

соціального розвитку, підвищення ефективності використання інтелектуального 

потенціалу країни, всіх її людських і природних ресурсів, зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки, досягнення стабільного 

сталого розвитку і підвищення добробуту громадян. Реалізація стратегії створить 

можливості для успішного просування України по шляху розбудови економіки і 

суспільства, заснованих на економіці знань. 

 

3.2. Організаційно-економічний механізм зміцнення 

конкурентоспроможності України на ринках країн Східної Азії 

 

Інвестиційні, виробничі та науково-технологічні можливості країн Східної 

Азії можуть послужити для України ресурсом розвитку та модернізації 

відповідних галузей української економіки, поштовхом до відновлення позицій 

нашої держави на світових ринках технологій, підґрунтям швидкої та ефективної 

модернізації економіки з урахуванням вимог і потреб сучасного світового ринку. 

Водночас, азійський бізнес отримує можливість зайняти відповідні ніші на 

українському ринку. 

На початку 2015 року було презентовано Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020», яка була схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 

р. № 5. Це генеральний план перетворення країни на сучасну європейську 

державу, що визначає цілі, напрями, пріоритети розвитку країни, а також 

показники досягнення цих цілей. Стратегією було визначено амбіційні плани і 

встановлено чіткі показники, за якими здійснювалися перетворення в країні 

протягом 2015 р. і продовжуються реформи у поточному році. Метою Стратегії є 

впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід на провідні 
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позиції у світі. Задля цього визначено чотири вектори руху упродовж п’яти років 

[145, ст. 436]: 

1) вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя; 

2) вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності; 

3) вектор відповідальності – гарантування того, що кожен громадянин, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони 

здоров'я та інших послуг у державному та приватному секторах; 

4) вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

Статегічна програма розвитку зовнішньоекономічних відносин України 

ґрунтується на забезпеченні її суверенітету в світогосподарських зв’язках, 

гарантуванні зовнішньоекономічної безпеки. Розгалужена сукупність 

зовнішньоекономічних зв’язків передбачає еквівалентний, взаємовигідний обмін, 

міжнародний поділ і кооперацію праці, а взаємодія зі світовим господарством – 

застосування комплексної, гнучкої та динамічної державної 

зовнішньоекономічної політики, в основу якої покладена максимальна 

господарська свобода безпосередніх виробників, експортерів товарів і послуг. Не 

менш важлива помірна відкритість для широкої взаємовигідної участі в 

регіональних і світогосподарських, валютно-фінансових системах і структурах 

[146, ст. 322-323]. 

Серед пріоритетів у розвитку експортного сектору – високотехнологічні, 

наукомісткі галузі машинобудування (верстати, літаки, ракети, судна, прилади, 

побутова техніка) порошкова металургія, надтверді матеріали, кераміка, 

електрозварювальне виробництво. Техніка і технологія в цих та деяких інших 

галузях вже досягли світового рівня, що значно полегшує проблему пошуку та 

освоєння власної ніші на світових товарних ринках. 
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Друга група пріоритетних галузей – агропромислове виробництво. Серйозні 

соціально-економічні й структурні перетворення у сільській місцевості спроможні 

перевести сільське господарство і виробництво продовольства у високоефективні 

галузі, які визначатимуть експортний профіль країни в системі міжнародного 

поділу праці. Окремої уваги, серед товарів харчової промисловості, які імпортує 

Україна, заслуговує цукор. З огляду на те, що квоти на безмитне постачання 

цукру Україною до країн ЄС залишаються незмінним, а саме 20 тис. т, обсяг, який 

виробники «закривають» за один місяць, актуальним залишається пошук нових 

ринків збуту. А найбільшим світовим імпортером цукру є Китай, випереджаючи 

США та ЄС. Так у 2015 р. імпорт країни становив рекордні 4,85 млн т [147]. 

Незважаючи на загальне скорочення імпорту цукру у 2016 р., у вересні 2016 р. 

Китай імпортував 500 тис. т цукру, що менше ніж в аналогічний період минулого 

року, Україна все ж може отримати певну частку. Під час найбільшої 

продовольчої виставки азійського регіону ANUFOOD China 2016 р. представники 

Національної асоціації цукровиків України заключили понад 30 бізнес-контактів, 

щодо поставок цукру у Китай та інші країни азійського регіону. 

Патентно-ліцензійна торгівля, ноу-хау, інжиніринг, різноманітні послуги, у 

тому числі туризм, можуть стати третім напрямом формування експортного 

сектору України. За умови належної виробничої, соціальної та 

зовнішньоекономічної інфраструктури Україна буде здатною реально і стабільно 

залучатися до найдинамічніших і вигідних пропозицій світової торгівлі. 

Видобувна та металургійна галузі промисловості формують четвертий 

пріорітений блок експортного сектору. Кольорові метали, уран, вугілля, сталь і 

прокат користуються постійним попитом на світових ринках та спроможні під час 

кардинальної реконструкції металургійних заводів, рудників і шахт підсилити 

експортний потенціал України. Вагомий зокрема експортний потенціал чорної 

металургії. Україна не лише належить до першої п’ятірки країн-виробників сталі, 

а й виробляє її найбільше за всіх  на душу населення. Потужна металургійна база, 

очевидно, залишатиметься однією з головних складових експортного сектору 

України даючи змогу реалізувати на світовому ринку переваги кваліфікованої, 
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відносно дешевої робочої сили, власних природних ресурсів, розміщення 

виробництва, ефект масштабу, ліквідувати технологічний розрив з розвинутими 

країнами. 

П’ятий пріоритетний напрям пов'язаний із надзвичайно вигідним 

геополітичним і геоекономічним положенням України. Транзитні перевезення 

вантажів, нафти, газу з азійської частини континенту на захід, із півночі на 

південь Європи та далі на Близький Схід, аж до Африканського континенту, 

можуть перетворитися на важливий канал фінансових надходжень, однак для 

цього необхідно здійснити серйозні структурні перетворення у транспортній 

сфері, підняти її до рівня світових стандартів. У цьому напрямі розвитку для 

України критично важливою є участь у проекті Китаю з відновлення Великого 

шовкового шляху.  

Україна поступається іншим країнам на ринку пропозицій транспортних 

послуг насамперед через не інтегрованість національної транспортної системи з 

транс’європейською транспортною системою, що унеможливлює забезпечення 

єдиного перевізного процесу. Крім того, зберігається тенденція до втрати 

транзитних вантажопотоків на маршруті «Європа–Азія». За темпами і 

масштабами розбудови транспортної інфраструктури Україна суттєво відстає від 

інших країн. У результаті активної розбудови транспортної інфраструктури 

сусідніми державами посилюється конкуренція у сфері надання транспортних 

послуг та обслуговування основних трансконтинентальних і транснаціональних 

вантажопотоків і, насамперед, на напрямку «Європа – Азія». 

Важливим моментом для України є те, що Китай мав намір в 2015 р. 

збільшити на 33% витрати на створення запасів зерна, харчових олій та інших 

видів сировини. Крім того, соняшникова нерафінована олія входить в 

номенклатуру товарів критичного імпорту Китаю, і китайська влада спеціальними 

рішеннями зобов’язує окремі державні компанії закуповувати цей товар в Україні 

На сьогоднішній день Україна з Китаєм уклали значну кількість контрактів на 

поставки українських продуктів: зернових (в першу чергу - кукурудзи), м’яса і 

м’ясопродукції. Для цього китайська сторона провела низку заходів з сертифікації 
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української агропродукції. А отже Китай готовий вкладати і в модернізацію 

логістики експорту зернових, що дозволить Україні значно наростити свій 

експортний потенціал за рахунок розвитку зернової логістики.  

Також Китай зацікавлений у налагодженні співпраці з Україною у 

виробництві літаків. Китайська сторона вивчає можливості серійного 

виробництва нового українського транспортного Ан-178 вантажопідйомністю до 

18 т розробки ДП «Антонов» на потужностях в Китаї. Плани співробітництва 

України та Китаю за програмою Ан-178 закріплені протоколом про наміри, 

підписаним китайською компанією Beijing A-Star Aerospace Technology Co. та ДП 

«Антонов» Документ, зокрема, передбачає закупівлю китайською компанією в 

Україні двох Ан-178 з подальшою організацією виробництва літака в КНР. Умови 

перспективного співробітництва за бажанням китайського замовника не 

розголошуються. 

У фінансовій сфері з метою поліпшення техніко-економічного 

співробітництва Україна і Китай домовилися про взаємний обмін валютами, і 

встановленнія своп-лінії на суму 15 млрд китайських юанів. Кошти, отримані за 

угодою, можуть бути використані на фінансування торгових операцій і прямих 

інвестицій між двома країнами. 

Отже до основних реальних напрямів розширення співробітництва України 

з найбільшим партнером в Східній Азії – Китаєм належать:  

1. Відкриття сільськогосподарської товарної біржі в Україні – ідея полягає в 

тому, щоб створити в Україні біржу, де продавати свою продукцію і хеджувати 

цінові ризики могли б не тільки великі компанії, а й середнього розміру 

підприємства і таким чином укладати контракти за більш вигідними цінами; 

2. Створення зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною – як заявив 

посол Китаю в Україні Вей Ду в Україні на першому Українському Форумі 

Шовкового шляху, що відбувся у Києві, «проект Шовковий шлях» і зона вільної 

торгівлі будуть сприяти залучення китайських інвестицій в Україну» зазначив 

посол [148]. 
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У 2016 р. Китай заснував холдингову компанію «Sino-CEEF», яка покликана 

стати «новою платформою для економічного співробітництва» між Китаєм і 

країнами Центральної та Східної Європи. В рамках діяльності компанії Пекін 

також створює фонд Sino-CEE, головним завданням якого буде вкладення коштів 

у інфраструктурне співробітництво, високотехнологічні виробництва та індустрію 

масового споживання. 

Інтерес до інвестування в новий фонд уже проявили держави Центральної 

та Східної Європи, а також окремі компанії та фінансові організації. Розмір 

капіталовкладень у перспективі сягне 10 млрд євро. З китайської сторони в ролі 

найбільшого інвестора компанії «Sino-CEEF» виступить фінансовий інститут 

«Industrial and Commercial Bank of China». 

3. Зміцнення співробітництва в авіабудівній галузі. Крок у цьому напрямі 

був зроблений 30 серпня 2016 р,, коли китайська компанія «China airspace» і 

українське ДП «Антонов» підписали договір про співпрацю, щодо спільного 

виробництва другого екземпляру АНН-225 «Мрія», і в подальшому серійного 

виробництва в Китаї за ліцензією ДП «Антонов». 

Для співпраці з Японією то на сьогодні відкрилося широке вікно 

можливостей на тлі інтенсифікації політичного діалогу і підвищення інтересу 

японського бізнесу до потенціалу України. Прем’єр міністр Японії Сіндзо Абе під 

час візиту до Києва чітко окреслив мету політики його уряду щодо України як 

«відкриття нових сильних сторін партнерства». Тому принципово важливо є не 

просто зберегти нинішню позитивну динаміку відносин, а й створити міцну базу 

для сталого характеру двосторонніх взаємин незалежно від дій третіх сторін. 

Інтереси України щодо Японії стосуються низки важливих питань: 

1) отримання допомоги у модернізації і реформуванні шляхом реалізації 

міжурядових програм, збільшення обсягів взаємної торгівлі і прямих іноземних 

інвестицій; 

2) перехід на сучасному етапі від міжурядових програм до активного 

залучення японського корпоративного капіталу в модернізацію України; 
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3) за умов продовження агресії РФ для України важливо є зберегти 

нинішній рівень політичної та економічної підтримки, яку її надає офіційний 

Токіо, а також зберегти уже запроваджені Японією санкції та обмежувальні 

заходи щодо РФ; 

4) продовження матеріальної і технічної допомоги щодо ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС і посилення ядерної безпеки; 

Зі свого боку, Японія продовжує декларувати такі інтереси стосовно 

України: 

1) зацікавленість у становленні України як демократичної держави із 

ринковою економікою, як надійного партнера, а також готовність активно цьому 

сприяти через надання різноманітної допомоги, зокрема через сприяння 

залученню прямих іноземних інвестицій; 

2) невизнання наслідків агресії РФ проти України у формі де-юре окупації 

Криму і де-факто окупації ОРДЛО для попередження реалізації подібного 

сценарію у відносинах із Китаєм, щодо спірних островів Сенкаку/Даоюйдао; 

3) знаходження балансу між продовженням політики підтримки України в 

українсько-російській війні з одного боку – а з іншого, створення усіх необхідних 

умов для вирішення проблеми чотирьох спірних Курильських островів і 

підписання мирної угоди із РФ; 

4) продовження співпраці у питаннях післяаварійного реагування по лінії 

«Чорнобиль-Фукусіма» для отримання унікального українського досвіду і 

можливості тестування методик у зоні відчуження, які потім 

використовуватимуться для подальшої ліквідації наслідків аварії на АЕС 

«Фукусіма». 

Отде сьогодні інтереси України та Японії щодо одне одного збігаються і 

доповнюються, що дає можливість сторонам максимально реалізувати потенціал 

двосторонніх взаємин. 

Співробітництво України з Республікою Кореєю, як і з Китаєм та Японією, 

має довго і плідну історію, ще починаючи з часі здобуття Україною незалежності, 

а саме 30 грудня 1991 р., Республіка Корея визнала Україну, а вже 10 лютого 1992 
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р. між двома країнами були встановленні дипломатичні відносини, цього року 

країни відсвяткували 25 років з цього моменту. За 25 років відносини інтенсивно 

розвивалися і сьогодні характеризуються активною співпрацею як на 

двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені. Підтримується активний 

політичний діалог, розширюється зовнішньоторговельне співробітництво, 

зміцнюються культурні та гуманітарні зв’язки, взаємодія в сфері освіти і науки, 

створено і діють низка інституційних механізмів співробітництва, які відіграють 

важливу роль у поглибленні українсько-корейських взаємин.  

Україна і Республіка Корея узгоджують плани нарощування співпраці в 

космічній сфері. Як повідомила прес-служба українського космічного відомства, 

перспективи розвитку двостороннього партнерства в цій сфері обговорювалося в 

ході 5-го засідання спільного українсько-корейського комітету з науково-

технічного співробітництва засідання профільної спільної робочої групи. 

Корейські компанії зацікавлені у налагодженні ділових зв’язків з 

українськими підприємствами у таких напрямах: 1) постачання кукурудзи, 

квасолі, гороху, цибулі та гранульованого жому цукрового буряка; 2) постачання 

кукурудзяного борошна, крохмалю кукурудзяного, глюкозного сиропу; 3) 

постачання масла вершкового, борошна пшеничного; 4) рафінованої та 

високоолеїнової соняшникової олії. На даний момент Республіка Корея імпортує цю 

продукцію переважно з Польщі, Туреччини, Австралії, Канади, Італії та інших 

країн та зацікавлена в налагоджені співпраці з українськими виробниками. 

Важливою передумовою виходу України на світові ринки є 

внутрішньоекономічна стабілізації (фінансова, бюджетна, цінова тощо). Як 

підтверджує досвід  «старих» і «нових» індустріальних держав, за умов 

демонетизації золота основною гарантію ведення та підтримки валютної 

конвертованості є товарна конвертованість. Тільки за потужного й 

усезростаючого потоку на світові ринки конкурентспроможних товарів і послуг, 

які мають постійний попит, буде постійним попит на національну валюту, отже, її 

конвертованість у валюти інших держав. Золотовалютний резерв відіграє 

допоміжну роль як чинник стабілізації національної валюти і регулювання її 
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поточного курсу. Вирішальне значення дають також товарні інтервенції, 

завоювання надійних ніш на світових ринках товарів та послуг, технологій і 

капіталів, залучення прямих іноземних інвестицій – важливому додатковому 

чинникові економічного відродження України, створенню розвинутого 

експортного сектору.  

Ефективність закордонної підприємницької діяльності, формування 

розгалуженої системи зовнішньоекономічного менеджменту, сприяють 

активізації зовнішньоекономічних потоків. Зовнішньоекономічна політика 

України, сьогодні є за суттю пасивною, тимчасовою, перехідною. Провадити 

ефективну підприємницьку діяльність за кордоном можна, маючи вільний капітал 

та фахові кадри. Починати доведеться практично з нуля – із створення за 

кордоном спільних підприємств і фірм за участю українського капіталу, відкриття 

філій банків, розвитку інших структур, які сприяли б просуванню вітчизняних 

товарів і послуг на світові ринки. Зовнішньоекономічну інфраструктуру , крім 

експортно-імпортних банків необхідно доповнити за рахунок  комерційних 

банків, міжнародної фондової та товарної бірж, транснаціональних банків, 

консалтингових, аудиторських фірм, лізингових і венчурних підприємств. 

Ключовими ланками зовнішньоекономічної стратегії є податкова, 

депозитна, цінова, кредитна, фінансова і валютна політика. Жодні постанови та 

рішення не додадуть бажаної активності й господарської енергії ні внутрішнім 

товаровиробникам і експортерам, ні закордонним інвесторам та банкірам без 

створення в Україні сучасної системи оподаткування експорту, імпорту, прибутку 

спільних підприємств. З огляду на досвід інших країн, зокрема і країн Східної 

Азії, у стимулюванні експортних галузей, доцільно компенсувати експортно-

орієнтованим виробництвам податок на додану вартість під час перетину 

товарами митних кордонів України, запровадити пільгові умови кредитування 

інвестиційних програм і проектів. 

Геоекономічна стратегія передбачає вибір географічного середовища, в 

якому найорганічніше реалізуватимуться економічні інтереси. Потужною 

рушійною силою ринкових перетворень в Україні є тісна співпраця з 
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індустріально розвинутими країнами. Адже, по-перше, саме в цих країнах 

накопичено великий досвід ринкового господарювання, що може бути 

використаний в Україні, пристосований, адаптований до її специфічних умов та 

реалій. По-друге налагодження економічного співробітництва з цими країнами 

виводить українські товари і послуги на вимогливі і жорстокі сучасні ринки, де 

конкуренція  змусить  наших підприємців прагнути до якісного нового рівня 

виробництва з урахуванням витрат якості, дизайну маркетингу тощо. На цих 

ринках виробництво та зовнішня торгівля України загалом мають перед собою 

світові орієнтири, що повинні сприяти прискоренню органічного ведення її 

економічного. Розширення і поглиблення контактів з індустріально розвинутими 

країнами, їхніми підприємцями і бізнесменами сприятиме поглибленню 

економічних реформ в Україні. По-третє взаємодія зі західними державами 

створює можливості одержання та прямої фінансової підтримки для формування 

ринкової інфраструктури в Україні (мала приватизація, розвиток придатного 

підприємництва, підготовка й перепідготовка кадрів тощо) та іноземних 

інвестицій, технологій, сучасного менеджменту, які вкрай необхідні в умовах 

ринкової трансформації економіки. 

Усі перелічені форми економічного спілкування так чи інакше втілені у 

практиці зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Східної Азії. Однак 

можна сказати що це лише перші кроки і Україна потребує істотного посилення 

взаємодії з країнами регіону, помітного кількісного нарощення та якісного 

вдосконалення економічних взаємовідносин. 

Оцінки та розрахунки засвідчують, що в України є найважливіші 

передумови для здійснення незалежної, ефективної, відкритої, 

конкурентоспроможної, спрямованої на забезпечення національних інтересів 

геоекономічної стратегії, - наявність ресурсного потенціалу, надзвичайно вигідне 

географічне положення, сприятливий клімат тощо. Навіть обставина що рівень 

економічного і науково-технічного розвитку України не відповідає аналогічним 

показникам у найрозвинутіших державах, не може стати перешкодою для 

розвитку взаємовигідного поділу праці з іншими країнами. Трансформація 
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структури національної економіки України на основі порівняльних переваг – 

необхідна умова її адаптації до вимог світового ринку, яка буде сприяти 

підвищенню її економічної та соціальної ефективності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Завдяки унікальному географічному положенню, потенціалу 

інфраструктури, зокрема транзитної, Україна має усі підстави для ефективного 

використання міжнародних транспортних коридорів, зокрема, через участь в 

проекті «Один пояс, один шлях», який визначається, як активні пошуки нової 

моделі міжнародного співробітництва, які безсумнівно, послужить позитивним 

поштовхом і енергією для світового розвитку, а також розвитку України. 

Важливим в цьому аспекті є стан транспортної інфраструктури, тому визначено, 

що вона не відповідає світовим стандартам, адже характерною є велика кількість 

застарілих комунікацій, низька якість і технологічна відсталість транспортної 

мережі, високі тарифи на послуги, відсутність сучасних логістичних технологій, 

що загрожують належному виконанню Україною транзитно-логістичних функцій 

у спільних проектах з Європою та країнами Східної Азії. 

В рамках міжнародного проекту «Один пояс, один шлях» часом 

відбувається активна побудова міжнародних інституційні засад подальшої 

діяльності, тому доцільним є максимально використати можливості цих 

організацій для вдосконалення двосторонніх відносин, зокрема 

зовнішньоторговельного співробітництва України і КНР. 

2. Співробітництво України з Республікою Кореєю, як і з Китаєм та 

Японією, має довго і плідну історію, ще починаючи з часі здобуття Україною 

незалежності, а саме 30 грудня 1991 р., Республіка Корея визнала Україну, а вже 

10 лютого 1992 р. між двома країнами були встановленні дипломатичні 
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відносини, цього року країни відсвяткували 25 років з цього моменту. За 25 років 

відносини інтенсивно розвивалися і сьогодні характеризуються активною 

співпрацею як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені. 

Підтримується активний політичний діалог, розширюється зовнішньоторговельне 

співробітництво, зміцнюються культурні та гуманітарні зв’язки, взаємодія в сфері 

освіти і науки, створено і діють низка інституційних механізмів співробітництва, 

які відіграють важливу роль у поглибленні українсько-корейських взаємин. 

3. Виизначенно, що для ефективного вирішення цієї системної проблеми 

необхідно визначити вихідні позиції основних компонентів національної 

інноваційної системи, ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-інвестиційної 

моделі розвитку, виявити слабкі сторони і перепони, що гальмують такий 

розвиток, а також наявні переваги і потенційні можливості щодо здійснення 

узгоджених системних змін. 

4 Зовнішньоторговельні відносини з країнами Східної Азії потребують 

враховуваня складностей, які пов’язані з лінгвістичними, ментальними та 

світоглядними відмінностями. Співробітництво країн Східної Азії, зокрема 

Китаю, з багатьма країнами світу, що офіційно визначено як стратегічне 

партнерство, істотно відрізняється за змістом і рівнем взаємодії в залежності від 

трактування китайською стороною. Формування ефективної стратегії економічної 

взаємодії, у тому числі у сфері двосторонньої торгівлі, потребує визначення 

позиції, яку займає Україна у системі міждержавних зв’язків країн Східної Азії. 

5. Упроваджуючи нову геоекономічну стратегію взаємовідносин між 

Україною та країнами Східної Азії в економічній сфері потрібно враховувати  

модель економічного розвитку кожної країни регіону, яка формувалася під 

впливом особливих умов, та демонструвала безпрецедентні темпи зростання, 
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поєднуючи в собі залучення фінансових ресурсів через інвесторів та посиленому 

зростанню експортного потоку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних та 

прикладних рекомендацій щодо розвитку зовнішньоторговельного 

співробітництва між Україною та країнами Східної Азії в умовах глобалізації. На 

основі аналізу основних параметрів зовнішньоторговельного співробітництва та 

геоекономічної стратегії визначено місце країн Східної Азії у структурі 

зовнішньої політики України.  

Окреслено основні тенденції та проблеми здійснення 

зовнішньоторговельного співробітництва, визначено галузі економіки, найбільш 

конкурентоспроможні на ринках країн Східної Азії.  

На основі розробленої економетричної моделі проведене дослідження та 

виокремлено позитивні та негативні чинники, що впливають на розвиток 

двосторонньої співпраці, зокрема виявлено, що ВВП на душу населення у країнах 

Східної Азії на зростання українського експорту в ці країни має негативний 

вплив, а на зростання імпорту – позитивний. 

Здійснено аналіз ефективності зовнішньоторговельних відносин на основі 

індикаторів зовнішньої торгівлі, таких як індекс порівняльних переваг, індекс 

компліментарності зовнішньої торгівлі та ін., що дозволило виявити характерні 

якісні особливості зовнішньоторговельного співробітництві України та країн 

Східної Азії та підтвердити потенційні можливості для подальшого його 

розвитку, сформувати орієнтири глибшого налагодження співпраці. Вказано на 

важливість приєднання України до ініційованого Китаєм транспортно-логістичного 

проекту «Один пояс, один шлях». 

Метою на середньострокову перспективу для України визначено 

розширення та диверсифікацію зовнішньоторговельних зв’язків, відкриття 

альтернативних ринків для нарощування експорту товарів і послуг. 

 На підставі отриманих результатів сформульовано такі основні висновки: 
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1. Сучасні зовнішньоторговельні відносини формуються і розвиваються під 

значним впливом глобалізаційних процесів, що вимагає від кожної країни 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, зміцнення виробничого та 

експортного потенціалу, залучення додаткових ресурсів, розвитку 

інфраструктурних об’єктів, більш цілеспрямованого задоволення потреб 

споживачів та ін. У цьому контексті вагомого значення набуває забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності країни у 

міжнародному середовищі.  

Сьогодні жодна країна не може існувати відокремлено, а також самостійно 

забезпечувати свої національні інтереси і, як наслідок, постає об’єктивна 

необхідність у розвитку зовнішньоторговельного співробітництва, розвитку 

ширшої мережі партнерства у різних галузях, для збереження високих позицій у 

загальносвітових рейтингах. 

2. Ефективне зовнішньоторговельне співробітництво між країнами-

партнерами повинно базуватись на спільності цілей у найпопулярніших сферах 

розвитку міжнародних відносин; на компліментарності товарної структури 

економік; єдності цивілізаційних чинників; рівності у стосунках; відсутності 

суттєвих розбіжностей у відносинах.  

Не менш важливим чинником є залучення тих ресурсів, які необхідні для 

підтримання життєдіяльності суспільства та розвитку країни. До них належать 

забезпечення енергоносіями, продовольством та іншими видами стратегічної 

сировини і природних ресурсів, безпечний доступ до життєво важливих регіонів 

світу, національна безпека країни. 

3. Розвиток стратегічного партнерства та зовнішньоторговельного спів-

робітництва повинні стати невід’ємними складовими геоекономічної стратегії 

держави і бути зорієнтованими на три основні цілі, а саме: забезпечення 
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відкритості, як результат більшої конкурентоспроможності та всеохоплюючої 

ефективності економічного розвитку країни. 

4. Важливість регіону Східної Азії як у глобальному вимірі, так і для 

розвитку співробітництва з Україною пояснюється передусім розміром самих 

економік, їх «макроекономічною значущістю» (розмір ВВП та інші показники), 

обсягами зовнішньоторговельного співробітництва. Налагоджений діалог між 

Україною та країнами регіону створює передумови для встановлення та розвитку 

стратегічного партнерства за умови збереження паритетності у відносинах та 

максимізації економічних умов співпраці.  

У системі зовнішньоекономічних пріоритетів України співробітництво з 

країнами Східної Азії створює можливості диверсифікації зовнішньої політики, 

інтенсифікації співробітництва з визначенням спільних цілей та завдань 

двостороннього економічного розвитку. Стратегічною умовою для подальшого 

поглиблення співробітництва є спільне визнання на офіційному рівні 

стратегічного партнерства як важливого елемента, який передбачає підписання 

додаткових двосторонніх угод щодо додаткових умов та принципів співпраці. 

5. На сучасному етапі економічні відносини між Україною та країнами 

Східної Азії реалізуються через достатньо обмежені форми співпраці, що 

потребують більшої диверсифікації, надання симетричності та структурної 

збалансованості. Важливим завданням є розширення мережі співробітництва в 

різних сферах, зокрема в науково-технічній, туристичній, гуманітарній, розвитку 

спільних інноваційно-інфраструктурних проектів та логістичних мереж, зокрема 

участі України в ініційованому Китаєм проекті «Один пояс, один шлях». Такі 

напрями співробітництва необхідно забезпечити якісними теоретико-

методологічними і науково-практичними обґрунтуваннями їх форм та часових 

параметрів. 
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6. Проведені за допомогою геоекономічної моделі розрахунки для Китаю, 

Республіки Корея та Японії дали змогу зробити висновок, що для всіх трьох країн 

географічний фактор демонстрував негативний вплив на залежну змінну; 

обернений вплив ВВП на обсяги експорту з України, що можна пояснити 

недостатнім рівнем попиту на українську продукцію у країнах Східної Азії і 

позитивним впливом цього показника на імпорт; негативне значення показників 

фіктивних змінних (участь у СОТ) говорить на користь активізації питання про 

можливе створення зон вільної торгівлі між країнами, що особливо важливо на 

фоні пропозицій Китаю щодо створення зони вільної торгівлі з Україною. 

7. У системі зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та 

країнами Східної Азії розвиток та підтримка вітчизняних високотехнологічних 

галузей є складовою частиною довгострокового процесу розбудови 

конкурентоспроможної інноваційної економіки, тому саме висока частка країн 

Східної Азії у зовнішньоторговельному обороті високотехнологічної продукції 

України зайвий раз підтверджує важливість розбудови ширшої мережі 

зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Східної Азії, 

зокрема Китаєм, Японією, Республікою Кореєю, а також Тайванем та Гонконгом. 

8. На сучасному етапі розвитку зовнішньоторговельного співробітництва 

між Україною та країнами Східної Азії модернізація підходів та інструментів 

двосторонньої взаємодії потребує розробки нової ефективної геоекономічної 

моделі.  

У дослідженні показано, що подальша розробка такої моделі з урахуванням 

всіх визначених параметрів, чинників та основних складових стане реальним 

інструментом оптимізації зовнішньоекономічної діяльності та створить необхідну 

інфраструктуру адаптації позитивного досвіду зовнішньоторговельного 
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співробітництва та зміцнить міжнародну конкурентоспроможність як України, так 

і країн Східної Азії. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Основні макроекономічні показники 

країн Східної Азії 2015 р. 

 

Показник 
Країна 

Гонконг Макао Монголія КНДР 

Населення млн осіб 7 0,582 3 25 

Загальна площа, км
2
 1 108 28,2 1 564 116 120 538 

Густота населення, осіб 

на км
2
 

6 958 19 393 2 209 

ВВП, млрд дол. США 307 46 12 17* 

ВВП на душу 

населення, тис. дол. 

США 

42 127 78 733 4 119 655* 

Зовнішньоторговельний 

оборот, млн дол.США 
1 213 065 66 702 10 700 - 

* у 2014 році. 

 

Складено за : [88, 89]
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Рис. Б1. Карта країн Східної Азії 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б2. Карта проекту «Один пояс, один шлях» 
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Рис.Б3. Участь України в проекті «Один пояс, один шлях»



Додаток В 

Таблиця В1 

Товарна структура експорту Республіки Корея  

у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  Основні партнери та 

їх частки у 

загальному експорті 

товару у 2015 р. 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та 

їх частини 

85 

135 502 138 234 138 364 

Китай (38,1%), 

Гонконг (13,9%), 

США (8,9%) 

2. Засоби 

наземного 

транспорту, 

крім 

залізничного 

87 

72 783 73 343 69 058 

США (34,9%), Китай 

(9,2%), Саудівська 

Аравія (5,4%) 

3. Машини, 

механічні 

прилади, 

котли тощо 

84 

59 327 63 051 62 121 

Китай (24,4%), США 

(19,7%), В’єтнам 

(5,3%) 

4. Судна, човни 

та інші 

плаваючі 

засоби 

89 

35 845 38 339 38 4340 

Маршалові острови 

(19,5%), Норвегія 

(12%), 

Великобританія 

(7,8%) 

5. Палива 

мінеральні; 

нафта і 

продукти її 

перегонки 

27 

54 093 52 670 33 179 

Сінгапур (15%), 

Китай (14,7%), 

Австралія (12,2%) 

6. Прилади та 

апарати 

оптичні, 

фотографічні 

90 

35 946 35 901 32 522 

Китай (59,2%), 

Мексика (6,1%), 

США (3,8%) 

7. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 

31 179 31 835 28 220 

Китай (32,3%), США 

(6,9%), В’єтнам 

(6,6%) 

8. Чорні метали 72 

22 275 23 958 20 154 

Китай (15,3%), 

Японія (10,2%), США 

(10,1%) 

9. Органічні 

хімічні 

сполуки 

29 

24 855 24 398 18 245 

Китай (55,7%), США 

(6,3%), Японія (5,9%) 

10. Вироби з 

чорних 

металів 

73 

11 181 12 658 11 168 

США (19,2%), 

Австралія (10,4%), 

Китай (9,6%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В2 

Товарна структура експорту Японії у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015 Основні 

партнери та їх 

частки у 

загальному 

експорті товару 

у 2015 р. 

1. Засоби наземного 

транспорту, крім 

залізничного 

87 148 549 142 513 134 041 США (33,9%), 

Китай (7,1%), 

Австралія (4,8%) 

2. Машини, механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 135 210 132 442 117 641 США (23,1%), 

Китай (17,9%), 

Республіка Корея 

(6,9%) 

3. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 108 262 104 055 95 606 Китай (24,2%), 

США (15,3%), 

Гонконг (11,9%) 

4. Інші товари 99 35 791 35 844 37 036 США (18,9%), 

Гонконг (15,3%), 

Китай (15,5%) 

5. Прилади та 

апарати оптичні, 

фотографічні 

90 40 113 40 369 35 741 Китай (28,8%), 

США (18,1%), 

Республіка Корея 

(9,5%) 

6. Чорні метали 72 35 321 33 383 27 504 Китай (18,8%), 

Республіка Корея 

(16,5%), Таїланд 

(13%) 

7. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали та 

вироби з них 

39 25 703 25 267 22 499 Китай (28,7%), 

Республіка Корея 

(13,5%), Тайвань 

(10,7%) 

8. Органічні хімічні 

сполуки 

29 26 293 23 446 17 901 Китай(34,4%), 

Республіка Корея 

(20,4%), США 

(12%) 

9. Перли природні 

або культивовані, 

дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 

каміння 

71 10 708 10 202 10 069 Гонконг (26,7%), 

Сінгапур (17,8%), 

Тайвань (10,2%) 

10. Судна, човни та 

інші плаваючі 

засоби 

89 15 383 12 913 11 406 Панама (37,3%), 

Сінгапур (14,7%), 

Маршалові 

острови (13,9%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 



195 

 

 

Таблиця В3 

Товарна структура імпорту Республіки Корея у 2013-2015 рр., млрд дол. 

США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015 Основні 

партнери та їх 

частки у 

загальному 

імпорті товару у 

2015 р. 

1. Палива 

мінеральні; 

нафта і 

продукти її 

перегонки 

27 

180 470 175 719 103 420 

Саудівська Аравія 

(17,9%), Катар 

(15,6%), Кувейт 

(8,6%) 

2. Електричні 

машини, 

обладнання та 

їх частини 

85 

72 267 75 055 77 755 

Китай (40,7%), 

Тайвань (15,7%), 

Японія (9,8%) 

3. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 

47 438 48 795 46 447 

Китай (22%), 

Японія (18,1%), 

США (16,8%) 

4. Прилади та 

апарати 

оптичні, 

фотографічні 

90 

17 218 17 835 18 120 

Китай (23,9%), 

Японія (20,5%), 

США (19,5%) 

5. Чорні метали 72 

20 372 21 957 15 410 

Китай (44,7%), 

Японія (30,6%), 

США (2,8%) 

6. Засоби 

наземного 

транспорту, 

крім 

залізничного 

87 

10 484 13 314 15 015 

Німеччина 

(45,5%), США 

(11%), Японія 

(10%) 

7. Руди, шлак і 

зола 

26 

16 599 16 775 12 065 

Австралія (39,3%), 

Чилі (12,5%), 

Бразилія (9,7%) 

8. Органічні 

хімічні сполуки 

29 

14 380 14 320 12 032 

Японія (27,7%), 

Китай (20,3%), 

США (10,8%) 

9. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 

10 614 10 715 9 953 

Японія (31,8%), 

Китай (22,1%), 

США (15%) 

10. Вироби з 

чорних металів 

73 

8 520 8 904 7 998 

Китай (45,7%), 

Японія (13,2%), 

США (10,6 %) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digitСкладено за: 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В4 

Товарна структура імпорту Японії у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
 

№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015 Основні 

партнери та їх 

частки у 

загальному 

імпорті товару 

у 2015 р. 

1. Палива 

мінеральні; нафта 

і продукти її 

перегонки 

27 

281 585 262 106 128 287 

ОАЕ (17,8%), 

Австралія 

(16,7%), Катар 

(12,6%) 

2. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 

96 790 99 346 90 248 

Китай (49,6%), 

Тайвань (12,6%), 

США (7%) 

3. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 

62 315 65 041 59 542 

Китай (45,8%), 

США (15,9%), 

Таїланд (5,5%) 

4. фармацевтична 

продукція 

30 

20 864 19 899 23 186 

Ірландія (20,6%), 

США (19,6%), 

Німеччина 

(14,1%) 

5. Прилади та 

апарати оптичні, 

фотографічні 

90 

24 542 24 824 23 272 

США (30,4%), 

Китай (18. %), 

Німеччина 

(8,7%) 

6. Засоби наземного 

транспорту, крім 

залізничного 

87 

21 158 21 566 19 109 

Німеччина 

(27,3%), Китай 

(20,5%), США 

(7,4%) 

7. Руди, шлак і зола 26 

32 122 30 114 20 403 

Австралія 

(33,1%), Чилі 

(17,3%), 

Бразилія (14,2%) 

8. Органічні хімічні 

сполуки 

29 

16 164 15 210 14 194 

Китай (22,6%), 

США (18,5%), 

Німеччина(9,1%) 

9. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 

15 086 15 472 13 779 

Китай (35,1%), 

США (13,4%), 

Республіка 

Корея(9,1%) 

10. Одяг та додаткові 

речі до одягу, 

текстильні 

62 

16 099 14 788 13 534 

Китай (63,4%), 

В’єтнам(11,2%), 

М’янма(3,8%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В5 

Товарна структура експорту Китаю у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015 Основні партнери та 

їх частки у 

загальному експорті 

товару у 2015 р. 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 561 288 570 939  600 292 Гонконг (29,2%), 

США (15,9%), 

Республіка Корея 

(6,5%) 

2. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 383 152 400 844 364 536 США (23,2%), 

Гонконг (12,9%), 

Японія (6%) 

3. Меблі 94 86 414 93 374 98 734 США (29,5%), Японія 

(4,8%), 

Великобританія 

(4,7%) 

4. Одяг та 

додаткові речі до 

одягу, 

трикотажні 

61 96 792 91 991 83 842 США (21%), Японія 

(10,5%), 

Великобританія 

(6,2%) 

5. Одяг та 

додаткові речі до 

одягу, текстильні 

62 68 251 81 446 78 506 США (19,3%), Японія 

(9,8%), 

Великобританія 

(6,1%) 

6. Прилади та 

апарати оптичні, 

фотографічні 

90 74 530 73 999 73 779 Гонконг (25,7%), 

США (13,5%), Японія 

(6,5%) 

7. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 61 753 66 793 65 835 США (21,4%), 

Гонконг (7%), Японія 

(6,2%) 

8. Засоби наземного 

транспорту, крім 

залізничного 

87 58 549 64 195 62 651 США (21,2%), Японія 

(6,2%), В’єтнам 

(4,3%) 

9. Вироби з чорних 

металів 

73 57 347 60 639 60 629 США (17,4%), Японія 

(5,2%), Республіка 

Корея (4,9%) 

10. Взуття 64 50 761 56 248 53 609 США (26,3), Велика 

Британія (5,3%), 

Японія (4,7%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135]  
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Таблиця В6 

Товарна структура імпорту Китаю у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015 Основні партнери 

та їх частки у 

загальному 

імпорті товару у 

2015 р. 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 439 417 424 349 431 610 Китай (22,3%), 

Тайвань (20,6%), 

Республіка Корея 

(18,9%) 

2. Палива 

мінеральні, нафта 

і продукти її 

перегонки 

27 315 232 316 836 198 679 Саудівська Аравія 

(10,7%), Російська 

Федерація (10,2%), 

Ангола (8%) 

3. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 170 570 179 408 157 189 Японія (16,7%), 

Китай (13,4%), 

Німеччина (13,2%) 

4. Прилади та 

апарати оптичні, 

фотографічні 

90 107 588 105 788 99 721 Республіка Корея 

(21,1%), Тайвань 

(15,6%), Японія 

(14,6%) 

5. Руди, шлак і зола 26 148 772 134 861 95 064 Австралія (43,3%), 

Бразилія (13,5%), 

Чилі (6,8%) 

6. Інші товари 99 104 735 82 758 80 518 Швейцарія 

(39,8%), Південна 

Африка (18,5%), 

Австралія (10,9%) 

7. Засоби наземного 

транспорту, крім 

залізничного 

87 74 147 89 506 69 607 Німеччина (29,3%), 

США (19%), 

Японія (17,8%) 

8. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 72 390 75 190 65 609 Республіка Корея 

(16,7%), Японія 

(13,2%), Тайвань 

(12,9%) 

9. Органічні хімічні 

сполуки 

29 65 876 60 315 47 878 Республіка Корея 

(22,2%), Японія 

(13,8%), Тайвань 

(11,4%) 

10. Насіння і плоди 

олійних рослин 

12 42 626 45 891 39 817 Бразилія (42,6%), 

США (32,7%), 

Аргентина (9,9%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В7 

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами Гонконгу  

у 2013-2015 рр., млрд дол. США 

 

№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  
Основні партнери 

у 2015 р. 
Експорт 

1. 

Електричні 
машини, 

обладнання та їх 
частини 

85 224 378 239 967 249 285 
Китай (63,6%), 
США(6,4%), 
Японія(2,7%) 

2. 

Перли природні 
або культивовані, 
дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 
каміння 

71 104 882 82 405 74 099 
Китай(56,9%), 

Індія(7,6%), 
США(6,4%) 

3. 

Машини, 
механічні 

прилади, котли 
тощо 

84 67 820 69 121 64 806 
Китай(59,2%), 
США(8,2%), 
Японія(3,6%) 

Разом за рік 535 186 524 064 510 532  
Імпорт 

1. 

Електричні 
машини, 

обладнання та їх 
частини 

85 236 439 261 621 266 128 
Китай(54,4%), 

Тайвань(10,6%), 
Сінгапур(8,4%) 

2. 

Перли природні 
або культивовані, 
дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 
каміння 

71 136 354 98 696 73 506 
Швейцарія(17,8%), 

Китай(13,8%), 
Індія(13,6%) 

3. 

Машини, 
механічні 

прилади, котли 
тощо 

84 69 216 67 089 61 916 
Китай(59,5%), 
Японія(7,3%), 

Сінгапур(5,3%) 

Разом за рік 621 416 600 613 559 283  
Реекспорт 

1. 

Електричні 
машини, 

обладнання та їх 
частини 

85 223 924 239 557 248 867 
Китай(63,6%), 
США(6,4%), 
Японія(2,7%) 

2. 

Перли природні 
або культивовані, 
дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 
каміння 

71 90 793 72 538 66 043 
Китай(56,4%), 

Індія(8,4%), 
США(6,8%) 

3. 

Машини, 
механічні 

прилади, котли 
тощо 

84 67 177 68 469 64 271 
Китай(59,2%), 
США(8,3%), 
Японія(3,6%) 

Разом за рік 515 360 508 465 497 456  

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В8 

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами Монголії  

у 2013-2015 рр., млрд дол. США 

№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  
Основні партнери 

у 2015 р. 
Експорт 

1. 
Руди, шлаки та 

зола 
26 1 761 3 222 2 662 

Китай (97,7%), РФ 
(0,5%), Республіка 

Корея (0,4%) 

2. 

Палива 
мінеральні, нафта і 

продукти її 
перегонки 

27 1 650 1 496 0,949 
Китай (96,9%), РФ 
(1,3%), Сінгапур 

(1%) 

3. 

Перли природні 
або культивовані, 
дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 
каміння 

71 0,309 0,405 0,421 

Велика Британія 
(74,9%), Швейцарія 

(24,8%), Індія 
(0,2%) 

Разом за рік 4 269 5 774 4 669 

Китай (83,5%), 
Велика Британія 

(7,2%), Швейцірія 
(2,3%) 

Імпорт 

1. 

Палива 
мінеральні, нафта і 

продукти її 
перегонки 

27 1 630 1 360 0,874 
РФ (79,9%), Китай 
(14,8%), Республіка 

Корея (3,6%) 

2. 

Машини, 
механічні 

прилади, котли 
тощо 

84 0,961 0,644 0,517 
Китай (53,9%), 
США (7,3%), 

Німеччина (6,7%) 

3. 
Засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного 
87 0,827 0,496 0,358 

Японія (53,9%), 
Китай (14%), 

Республіка Корея 
(9%) 

Разом за рік 6 357 5 131 3 796 
Китай (35,8%), РФ 

(26,9%), Японія 
(7,2%) 

Реекспорт 

1. 

Машини, 
механічні 

прилади, котли 
тощо 

84 - - 0,46  

2. 
Засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного 
87 - - 0,11  

3. 

Палива 
мінеральні, нафта і 

продукти її 
перегонки 

27 - - 0,5  

Разом за рік - - 0,90 
Китай (18%), 

США(16,4%), ОАЕ 
(16,2%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця В9 

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами Тайваню 

у 2013-2015 рр., млрд дол. США 
№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  Основні партнери 

у 2015 р. 

Експорт 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 114 167 123 176 116 049 Китай (24%), 

Гонконг (22,6%), 

Сінгапур (10,8%) 

2. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 29 489 31 415 29 987 Китай (21,4%), 

США (20,6%), 

Японія (5,8%) 

3. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали та 

вироби з них 

39 21 935 21 360 18 506 Китай (35,9%), 

США (10,1%), 

Гонконг (7,4%) 

Разом за рік 305 137 313 216 280 021  

Імпорт 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 54 722 57 147 53 301 Китай (33,9%), 

Японія (16,5%), 

Республіка Корея 

(9,6%) 

2. Палива 

мінеральні, нафта і 

продукти її 

перегонки 

27 69 103 65 345 37 570 Саудівська Аравія 

(16,1%), Кувейт 

(10%), Катар (9,8%) 

3. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 28 656 27 893 27 286 Японія (26,7%), 

Китай (21,5%), 

США (18,3%) 

Разом за рік 270 688 273 757 228 531  

Реекспорт 

1. Електричні 

машини, 

обладнання та їх 

частини 

85 8 112 9 597 - Китай (33,5%), 

Гонконг (33,5%), 

Японія (15,6%) 

2. Машини, 

механічні 

прилади, котли 

тощо 

84 2 162 2 291 - США (25,5%), 

Китай (19,8%), 

Японія (11,2%) 

3. Палива 

мінеральні, нафта і 

продукти її 

перегонки 

27 3 459 1 972 - Гонконг (56,3%), 

Філіппіни (24,3%), 

Японія (7,6%) 

Разом за рік 17 375 17 653 -  

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Розраховано автором за: [134, 135]



Додаток Г 

 

Зовнішня торгівля України товарами, 2005-2016 рр., млн дол. США 

 

№  Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

1. Експорт 34,227 38,367 49,294 66,952 39,695 51,430 68,393 86,944 63,320 53,913 38,127 36,362 

2. Імпорт 36,121 45,021 60,600 85,448 45,412 60,737 82,607 84,656 76,986 54,381 37,516 39,248 

3. Торговельний 

баланс 
-1,894 -6,654 -11,306 -18,496 -5,717 -9,306 -14,214 -15,962 -13,665 -468 610 -2,885 

* - 2014-2016 рр. без урахування показників з АР Крим і м. Севастополь 

Розраховано автором за: [135]



Додаток Д 

Таблиця Д1 

Товарна структура експорту України 

у 2013-2015 рр., млрд дол. США 

№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  Основні партнери та 

їх частка у 

загальному експорті 

товару у 2015 р. 

1. Чорні метали 72 

14 319 12 907 8 077 

Туреччина (16,9%), 

Італія (12,1%), Єгипет 

(11,9%) 

2. Зернові 

культури 

10 

6 371 6 544 6 057 

Єгипет (12,5%), 

Китай (11,2%), 

Іспанія (9,8%) 

3. Жири та олії 

тваринного 

або 

рослинного 

походження 

15 

3 507 3 823 3 299 

Індія (32%), Китай 

(16,2%), Іспанія 

(4,8%) 

4. Руди, шлак і 

зола 

26 

3 917 3 472 2 216 

Китай (43,5%), Чехія 

(10,2%), Польща 

(9,8%) 

5. Електричні 

машини 

85 

3 134 2 682 1 979 

Угорщина (23,5%), 

Німеччина (15,3%), 

Польща (14,1%) 

6. Деревина і 

вироби з 

деревини 

44 

1 143 1 261 1 106 

Польща (16,1%), 

Туреччина (14,3%), 

Румунія (11,6%) 

7. Насіння і 

плоди олійних 

рослин 

12 

2 048 1 687 1 475 

Туреччина (26,4%), 

Франція (12,1%), Іран 

(10,6%) 

8. Реактори 

ядерні, котли, 

машини 

84 

3 840 2 977 1 961 

Росія (45,9%), 

Казахстан (6,8%), 

Індія (6,7%) 

9. Залишки і 

відходи 

харчової 

промисловості 

23 

923 1 108 995 

Білорусь (18,2%), 

Туреччина (16,6%), 

Франція (15,1%) 

10. Продукти 

неорганічної 

хiмiї 

28 

1 744 1 178 967 

Росія (63%), США 

(7,4%), Туреччина 

(6,4%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Складено за: [135] 
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Таблиця Д2 

Товарна структура імпорту України 

у 2013-2015 рр, млрд дол. США 

№ Назва товару HS2* 2013 2014 2015  Основні партнери 

та їх частка у 

загальному імпорті 

товару у 2015 р. 

1. Палива 

мінеральні; 

нафта і 

продукти її 

перегонки 

27 

21 236 15 116 10 882 

Росія(34,1%), 

Білорусь(16,7%), 

Німеччина(8,9%) 

2. Реактори 

ядерні, котли, 

машини 

84 

6 910 4 913 3 578 

Росія(22,4%), 

Китай(16,4%), 

Німеччина(14,8%) 

3. Електричнi 

машини 

85 

5 559 3 806 2 695 

Китай(32,1%), 

Німеччина(10%), 

Польща(8,5%) 

4. Засоби 

наземного 

транспорту, 

крім 

залізничного 

87 

5 444 2 450 1 619 

Німеччина(19,6%), 

США(12,1%), 

Японія(11,1%) 

5. Пластмаси, 

полімерні 

матеріали 

39 

3 553 2 922 2 092 

Росія(13,8%), 

Німеччина(12,8%), 

Китай(11,4%) 

6. Фармацевтична 

продукція 

30 

3 100 2 472 1 367 

Німеччина(18,4%), 

Індія(8%), 

Франція(7,8%) 

7. Різноманітна 

хімічна 

продукція 

38 

1 305 1 029 931 067 

Франція(21,9%), 

Німеччина(18,3%), 

Китай(10,9%) 

8. Добрива 31 

816 593 708 

Росія(73,8%), 

Білорусія(16,9%), 

Узбекистан(2,3%) 

9. Папір та 

картон 

48 

1 684 1 102 751 

Росія(18,3%), 

Німеччина(14,8%), 

Фінляндія(12,7%) 

10. Чорні метали 72 

2 231 1 297 685 

Росія(29,6%), 

Китай(19%), 

Польща(8,3%) 

* Harmonized Commodity Description and Coding Systems 2 digit 

Складено за: [135]



Додаток Е 

Динаміка зміни торговельного балансу України з країнами Східної Азії у 2005-2015 рр., тис. дол. США 

 
№ Країна Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

1. 
Китай 

-

1,099,372 

-

1,765,540 

-

2,875,874 

-

5,052,176 

-

1,299,760 

-

3,383,840 

-

4,088,291 

-

6,122,407 

-

5,176,566 

-

2,734,761 

-

1,371,889 

2. 
Японія -466,154 -750,030 

-

1,315,582 

-

2,679,736 
-408,341 -697,026 -861,511 -877,275 -526,533 -402,996 -146,678 

3. 
РК -446,344 -846,845 

-

1,387,693 

-

1,420,311 
-4,963 -288,041 -768,385 

-

1,065,319 
-423,046 32,042 138,971 

4. Тайвань 37,795 3,423 -12,065 -184,471 -69,148 -61,142 -85,404 -203,238 -146,820 -111,982 -99,807 

5. Гонконг -5,275 -15,755 -7,230 16,120 68,060 -4,268 2,273 -3,173 -5,418 8,678 3,193 

6. КНДР -1,871 -1,317 -4,687 -6,171 2,900 213 2,686 13,533 24,973 10,106 31,718 

7. Монголія 7,781 14,442 11,906 24,973 22,047 22,140 40,375 40,879 44,432 37,419 27,343 

8. Макао -36 -239 -414 -411 -84 -47 -33 3 38 51 -16 

9. Зі всіма 

країнами 

регіону 

-

1,973,476 

-

3,361,861 

-

5,591,639 

-

9,302,183 

-

1,689,289 

-

4,412,011 

-

5,758,290 

-

8,216,997 

-

6,208,940 

-

3,161,443 

-

1,417,165 

* - 2014-2015 рр. без урахування показників з АР Крим і м. Севастополь. 

Розраховано автором за: [134, 135]



Додаток Ж 

Товарна структура експорту та імпорту з України до країн Східної Азії за 

розділами І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р,  
№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до країн 

Східної 

Азії, млн 

дол. США 

Частка від 

експорту до 

країн 

Східної Азії 

(%) 

Імпорт з 

країн 

Східної 

Азії, млн. 

дол. США 

Частка від 

імпорту з 

країн 

Східної Азії 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

10,820 0,34 11,959 0,26 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

1,116,383 35,45 33,616 0,74 

3. ІІІ Жири та олії 545,146 17,31 272 0,01 

4. IV Готові харчові продукти 91,200 2,9 50,231 1,1 

5. V Мінеральні продукти 1,038,278 32,97 103,963 2,28 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

18,106 0,57 410,016 8,98 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

2,796 0,09 405,427 8,88 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

310 0,01 40,106 0,88 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

54,952 1,74 10,215 0,22 

10. X Маса з деревини 6,104 0,19 48,207 1,05 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

1,603 0,05 373,298 8,17 

12. XII Взуття, головні убори, 

парасольки 

20 0,01 153,631 3,36 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

1,149 0,04 139,829 3,06 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

83 0,01 5,597 0,12 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

114,732 3,64 405,128 8,87 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

98,764 3,13 1,705,064 37,3 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

33,596 1,06 327,532 7,17 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

6,044 0,19 110,448 2,41 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 1,491 0,04 226,373 4,95 

21. XXI Вироби мистецтва, 

предмети 

колекціонування 

0 0 0 0 

Разом 3,148,871 100 4,566,012 100 

Розраховано автором за: [135] 
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Додаток З 

Таблиця З1 

 

Динаміка двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Китаєм,  

2005-2015 рр., млрд дол. США 

№ Рік Експорт Частка 

Китаю у 

загальному 

експорті 

України, 

% 

Імпорт Частка 

Китаю у 

загальному 

імпорті 

України, 

% 

Торговельний 

баланс 

1. 2005 0,71 2,1 1,81 5,01 -1,1 

2. 2006 0,54 1,4 2,31 5,13 -1,7 

3. 2007 0,43 0,8 3,31 5,45 -2,8 

4. 2008 0,55 0,8 5,6 6,55 -5,05 

5. 2009 1,43 3,6 2,73 6,02 -1,3 

6. 2010 1,31 2,7 4,7 7,73 -3,39 

7. 2011 2,18 3,2 6,26 7,6 -4,1 

8. 2012 1,77 2,9 7,9 9,3 -6,1 

9. 2013 2,72 4,3 7,9 10,2 -5,1 

10. 2014 2,67 4,9 5,4 9,94 -2,7 

11. 2015 2,39 6,2 3,77 10,1 -1,3 

* - 2014-2015 р. без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь 

Розраховано автором за: [134, 135] 



208 

 

Таблиця З 2 

Зовнішня торгівля товарами між Україною* та Японією,  

2005-2015 рр., млн дол. США 

№ Рік Експорт Частка 

Японії у 

загальному 

експорті 

України, 

% 

Імпорт Частка 

Японії у 

загальному 

імпорті 

України, 

% 

Торговельний 

баланс 

1. 2005 82 0,2 548,1 1,51 -466,1 

2. 2006 98,5 0,25 848,6 1,88 -750,1 

3. 2007 91 0,18 1 406 2,3 -1,315** 

4. 2008 115,6  0,17 2 795 3,27 -2,679** 

5. 2009 111,1 0,28 515,9 1,14 -408,3 

6. 2010 104,8 0,21 801,8 1,32 -697,1 

7. 2011 152,5 0,22 1 014 1,22 -861,5 

8. 2012 320,5 0,46 1 197 1,41 -877,2 

9. 2013 458,4 0,72 984,9 1,27 -526,5 

10. 2014 209,5 0,38 612,5 1,12 -402,9 

11. 2015 235,5 0,61 382,2 1,01 -146,6 

* - 2014-2015 р. без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь 

** - млрд дол. США 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця З 3 

Зовнішня торгівля товарами між Україною* та Республікою Кореєю,  

2009-2015 рр., млн дол. США 

№ Рік Експорт Частка РК 

у 

загальному 

експорті 

України, 

% 

Імпорт Частка РК 

у 

загальному 

імпорті 

України, 

% 

Торговельний 

баланс 

1. 2005 202,1 0,5 648,5 1,8 -446,3 

2. 2006 88,6 0,2 935,4 2,1 -846,8 

3. 2007 177,2 0,3 1,564** 2,5 -1,387** 

4. 2008 625,6 0,9 2,045** 2,3 -1,420** 

5. 2009 562,6 1,4 567,6 1,2 -4,963** 

6. 2010 498,1 0,9 786,1 1,2 -288,1 

7. 2011 467,5 0,7 1,235** 1,5 -768,3 

8. 2012 481,9 0,7 1,547** 1,8 -1,065 

9. 2013 407,5 0,6 830,5 1,07 -423 

10. 2014 510,3 0,9 478,2 0,9 32,1 

11. 2015 395,3 1,03 256,4 0,7 138,1 

* - 2014-2015 р. без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь 

** - млрд дол. США 

Розраховано автором за: [134, 135]



Додаток И 

Індекс покриття імпорту експортом у торгівлі між Україною та країнами Східної Азії, 2005-2015 рр. 

№. Країна 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай  0,39 0,24 0,13 0,10 0,52 0,28 0,35 0,22 0,35 0,49 0,64 

2. Японія 0,15 0,12 0,06 0,04 0,21 0,13 0,15 0,27 0,47 0,34 0,62 

3. РК 0,31 0,09 0,11 0,31 0,99 0,63 0,38 0,31 0,49 1,07 1,54 

4. Тайвань 1,39 1,04 0,91 0,13 0,47 0,57 0,60 0,31 0,46 0,43 0,29 

5. Гонконг 0,49 0,33 0,73 1,43 5,09 0,86 1,08 0,84 0,82 1,50 1,26 

6. КНДР 0,11 0,31 0,23 0,26 4,86 1,09 5,27 9,49 19,32 31,26 16,69 

7. Монголія 1,66 2,26 1,84 3,17 4,38 2,99 9,24 9,88 32,36 61,75 32,98 

8. Макао 0 0 0 0 0,01 0 0,03 4,00 13,67 3,22 0,00 

 

Розраховано автором за: [134, 135]



Додаток К 

Таблиця К1 

Товарна структура експорту та імпорту з України до Східної Азії  

за розділами І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р.  
№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до країн 

Східної 

Азії, млн 

дол. США 

Частка від 

експорту до 

країн 

Східної Азії 

(%) 

Імпорт з 

країн 

Східної 

Азії, млн. 

дол. США 

Частка від 

імпорту з 

країн 

Східної Азії 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

10,820 0,34 11,959 0,26 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

1,116,383 35,45 33,616 0,74 

3. ІІІ Жири та олії 545,146 17,31 0,272 0,01 

4. IV Готові харчові продукти 91,200 2,9 50,231 1,1 

5. V Мінеральні продукти 1,038,278 32,97 103,963 2,28 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

18,106 0,57 410,016 8,98 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

2,796 0,09 405,427 8,88 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0,310 0,01 40,106 0,88 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

54,952 1,7 10,215 0,22 

10. X Маса з деревини 6,104 0,19 48,207 1,05 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

1,603 0,05 373,298 8,17 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

20 0,01 153,631 3,36 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

1,149 0,04 139,829 3,06 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0,83 0,01 5,597 0,12 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

114,732 3,64 405,128 8,87 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

98,764 3,13 1,705,064 37,3 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

33,596 1,06 327,532 7,17 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

6,044 0,19 110,448 2,41 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 1,491 0,04 226,373 4,95 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0 0 0 

Разом 3,148,871 100 4,566,012 100 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця К 2 

Товарна структура експорту та імпорту з України до РК за розділами І-ХХІ 

УКТЗЕД, 2015 р.  
№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до РК, 

млн дол. 

США 

Частка від 

експорту до 

РК (%) 

Імпорт з 

РК, млн. 

дол. США 

Частка від 

імпорту РК 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

0,987 0,25 0,233 0,09 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

309,693 78,30 0,87 0,03 

3. ІІІ Жири та олії 1,211 0,31 0 0 

4. IV Готові харчові продукти 4,112 1,04 4,037 1,57 

5. V Мінеральні продукти 17,256 4,36 4,135 1,61 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

5,256 1,33 13,596 5,30 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0,53 0,01 52,684 20,55 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0 0,001 0,517 0,20 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

5,245 1,33 0 0 

10. X Маса з деревини 42 0,01 5,025 1,96 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

35 0,01 13,959 5,44 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0 0,001 0,102 0,04 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0,52 0,01 1,520 0,59 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0 0,001 0,163 0,06 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

47,782 12,08 14,504 5,66 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

2,459 0,62 82,578 32,20 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

0,227 0,06 47,257 18,43 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

0,753 0,19 14,500 5,65 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0,216 0,05 1,445 0,56 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0,00 0 0,09 

Разом 395,390 100 256,418 100 

Розраховано автором за: [134,135] 
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Таблиця К 3 

Товарна структура експорту та імпорту з України до Японії за розділами І-ХХІ 

УКТЗЕД, 2015 р.  

№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до Японії, 

млн дол. 

США 

Частка від 

експорту до 

Японії (%) 

Імпорт з 

Японії, 

млн. дол. 

США 

Частка від 

імпорту 

Японії (%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

0,602 0,26 60 0,02 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

96,667 41,04 63 0,02 

3. ІІІ Жири та олії 0 0 7 0 

4. IV Готові харчові продукти 57,570 24,44 1,009 0,26 

5. V Мінеральні продукти 55,028 23,36 7,431 1,94 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

1,672 0,71 27,040 7,07 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0,67 0,03 19,654 5,14 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0 0 0,34 0,01 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

0,45 0,02 0 0 

10. X Маса з деревини 1 0 0,902 0,24 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

0,99 0,04 23,778 6,22 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0 0 0,26 0,01 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0,203 0,09 1,497 0,39 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

17 0,01 12 0 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

21,654 9,19 10,399 2,72 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

1,295 0,55 79,656 20,84 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

0,8 0 182,456 47,73 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

196 0,08 22,280 5,83 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0,442 0,19 5,723 1,50 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0,00 0 0 

Разом 235,566 100 382,242 100 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця К 4 

Товарна структура експорту та імпорту з України до Тайваню за розділами І-ХХІ 

УКТЗЕД, 2015 р.  

№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до 

Тайваню, 

дол. дол.. 

США 

Частка від 

експорту до 

Тайваню 

(%) 

Імпорт з 

Тайваню, 

млн. дол. 

США 

Частка від 

імпорту з 

Тайваню 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

0,113 0,27 2,058 1,46 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

3,763 9,08 0,33 0,02 

3. ІІІ Жири та олії 9,506 22,93 0 0 

4. IV Готові харчові продукти 0,445 1,07 0,46 0,03 

5. V Мінеральні продукти 0,210 0,51 0,139 0,10 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

8,171 19,71 5,471 3,87 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0,12 0,03 9,065 6,42 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0,1 0 0,149 0,11 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

0,161 0,39 0,39 0,03 

10. X Маса з деревини 0 0 4,805 0,34 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

0 0 5,306 3,76 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0 0 0,36 0,25 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0,14 0,03 0,392 0,28 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0 0 0,02 0 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

18,238 43,99 25,382 17,97 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

0,759 1,83 83,612 59,19 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

1 0 4,500 3,19 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

0,37 0,09 1,678 1,19 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0,29 0,07 2,402 1,70 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0 0 0 

Разом 41,458 100 141,265 100 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця К 5 

Товарна структура експорту та імпорту з України до Гонконгу за розділами  

І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р. 

№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до 

Гонконгу, 

млн дол. 

США 

Частка від 

експорту до 

Гонконгу 

(%) 

Імпорт з 

Гонконгу, 

млн. дол. 

США 

Частка від 

імпорту з 

Гонконгу 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

6,726 43,57 0 0 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

0,654 4,24 0 0 

3. ІІІ Жири та олії 0,775 5,02 0 0 

4. IV Готові харчові продукти 0,266 1,72 0 0 

5. V Мінеральні продукти 0,702 4,55 3 0,02 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

0,519 3,36 0,214 1,75 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0,179 1,16 0,804 6,56 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0,29 0,19 0,78 0,64 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

0,372 2,41 0,2 0,02 

10. X Маса з деревини 0,7 0,05 0,366 2,99 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

0,312 2,02 0,471 3,85 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0 0,00 0,11 0,09 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0,9 0,58 0,205 1,67 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0,66 0,43 0,178 1,45 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

0,231 1,50 0,988 8,07 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

3,814 24,71 7,399 60,41 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

0,43 2,79 0,257 2,10 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

0,87 0,56 0,66 5,39 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0,00 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0,176 1,14 0,611 4,99 

21. XXI Вироби мистецтва 0     

Разом 15,439 100 12,246 100 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця К6 

Товарна структура експорту та імпорту України та КНДР 

за розділами І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р.  

№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до КНДР, 

млн дол. 

США 

Частка від 

експорту до 

КНДР (%) 

Імпорт з 

КНДР, 

млн. дол. 

США 

Частка від 

імпорту з 

КНДР (%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

0,67 0,2 0 0 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

10,637 31,53 0 0 

3. ІІІ Жири та олії 0,116 0,34 0 0 

4. IV Готові харчові продукти 0,95 0,28 0 0 

5. V Мінеральні продукти 0 0 0 0 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

0 0 1,758 87,07 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0 0 58 2,87 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0 0 1 0,05 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

0,64 0,19 0 0 

10. X Маса з деревини 0 0 0 0 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

0 0 15 0,74 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0 0 0 0 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0 0 0 0 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0 0 0 0 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

0 0 1 0,05 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

0,39 0,12 10 0,50 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

22,689 67,24 23 1,14 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

34 0,10 152 7,53 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0 0 1 0,05 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0 0 0 

Разом 33,739 100 2,021 100 

Розраховано автором за: [134, 135] 
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Таблиця К 7 

Товарна структура експорту та імпорту України та Монголії 

за розділами І-ХХІ УКТЗЕД, 2015 р.  

№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Назва розділу згідно з 

УКТЗЕД 

Експорт 

до 

Монголії, 

млн дол. 

США 

Частка від 

експорту до 

Монголії 

(%) 

Імпорт з 

Монголії, 

млн. дол. 

США 

Частка від 

імпорту з 

Монголії 

(%) 

1. І Живі тварини; продукти 

тваринного походження 

657 2,33003511 0 0 

2. ІІ Продукти рослинного 

походження 

21 0,074476008 0 0 

3. ІІІ Жири та олії 0,330 1,17 0 0 

4. IV Готові харчові продукти 18,989 67,3 0 0 

5. V Мінеральні продукти 0,001 0,003 854 100 

6. VI Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

1,247 4,42 0 0 

7. VII Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них 

0,033 0,1 0 0 

8/ VIII Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 

0 0 0 0 

9. IX Деревина і вироби з 

деревини; деревне 

вугілля 

0,35 0,12 0 0 

10. X Маса з деревини 3,850 13,6 0 0 

11. XI Текстиль та вироби з 

текстилю 

0 0 0 0 

12. XII Взуття, головнi убори, 

парасольки 

0,02 0,07 0 0 

13. XIII Вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 

0,025 0,088 0 0 

14. XIV Перли натуральні або 

культивовані 

0 0 0 0 

15. XV Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

0,214 0,76 0 0 

16. XVI Механічне обладнання; 

машини та механізми 

2,124 7,5 0 0 

17. XVII Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби 

0,015 0,05 0 0 

18. XVIII Прилади та апарати 

оптичні, фотографічні 

0,148 0,5 0 0 

19. XIX Зброя, боєприпаси; їх 

частини та приладдя 

0 0 0 0 

20. XX Різні товари і вироби 0,488 1,73 0 0 

21. XXI Вироби мистецтва 0 0 0 0 

Разом 28,198 100 854 100 

Розраховано автором за: [134, 135]



Додаток Л 

Зовнішньоторговельний оборот між Україною та країнами Східної Азії, 2005-2015 рр., тис. дол. США 

 

Експорт 

Країни 
                                                                                                 Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Китай 711,088 544,664 431,655 547,520 1,434,405 1,316,550 2,180,034 1,777,169 2,726,653 2,674,118 2,399,079 

Японія 82,009 98,587 91,039 115,670 111,164 104,804 152,523 320,517 458,439 209,561 235,568 

РК 202,173 88,578 177,229 625,661 562,677 498,002 467,580 481,910 407,531 510,328 395,389 

Тайвань 134,532 98,106 115,453 27,479 60,115 80,047 129,178 91,993 123,022 85,124 41,458 

Гонконг 5,037 7,908 19,598 54,023 84,708 26,301 30,768 16,832 24,492 25,864 15,439 

КНДР 228 587 1,385 2,152 3,651 2,708 3,315 15,127 26,336 10,440 33,739 

Монголія 19,518 25,929 26,080 36,483 28,567 33,283 45,272 45,484 45,849 38,035 28,198 

Макао 0 0 0 0 1 0 1 4 41 74 0 

Разом 1,154,585 864,359 862,439 1,408,988 2,285,288 2,061,695 3,008,671 2,749,036 3,812,363 3,553,544 3,148,870 

Імпорт 

Китай 1,810,460 2,310,204 3,307,529 5,599,696 2,734,165 4,700,390 6,268,325 7,899,576 7,903,219 5,408,879 3,770,968 

Японія 548,163 848,617 1,406,621 2,795,406 519,505 801,830 1,014,034 1,197,792 984,972 612,557 382,246 

РК 648,517 935,423 1,564,922 2,045,972 567,640 786,043 1,235,965 1,547,229 830,577 478,286 256,418 

Тайвань 96,737 94,683 127,518 211,950 129,263 141,189 214,582 295,231 269,842 197,106 141,265 

Гонконг 10,312 23,663 26,828 37,903 16,648 30,569 28,495 20,005 29,910 17,186 12,246 

КНДР 2,099 1,904 6,072 8,323 751 2,495 629 1,594 1,363 334 2,021 

Монголія 11,737 11,487 14,174 11,510 6,520 11,143 4,897 4,605 1,417 616 855 

Макао 36 239 414 411 85 47 34 1 3 23 16 

Разом 3,128,061 4,226,220 6,454,078 10,711,171 3,974,577 6,473,706 8,766,961 10,966,033 10,021,303 6,714,987 4,566,035 

Торговельний баланс 
-1,973,476 -3,361,861 -5,591,639 -9,302,183 -1,689,289 -4,412,011 -5,758,290 -8,216,997 -6,208,940 -3,161,443 -1,417,165 

Складено за: [135]



Додаток М 

Класифікація високотехнологічних секторів промисловості України 

за УКТЗЕД (відповідно СМТК) 

 
1. Повітряні літальні апарати та космічні кораблі (окремі товари гр. 84, 88, 90 УКТ ЗЕД) 

Літальні апарати (наприклад вертольоти, літаки); космiчнi лiтальнi апарати (включаючи супутники) 

та їх ракетоносії i суборбiтальнi апарати; частини літальних апаратів, двигуни турбореактивнi, 

турбогвинтові; компаси, включаючи навiгацiйнi; навiгацiйнi інструменти та апаратура тощо. 

2. Комп’ютерна та офісна техніка (окремі товари гр. 84, 90 УКТ ЗЕД) 

Пристрої для оброблення текстів, друкарські машинки, апаратура фотокопіювальна, апаратура 

фотокопіювальна електростатична, комп'ютери, машини обчислювальні, запам'ятовувальні пристрої 

та частини до них тощо. 

3. Електроніка та техніка зв’язку (окремі товари гр. 85 УКТ ЗЕД) 

Апаратура для відеозапису або відтворення відеозаписів, телекомунікаційне обладнання, передавачідля 

радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення або телебачення, кабелі волоконнооптичні,діоди, 

транзистори та аналогічні напівпровідникові пристрої, транзистори, схеми інтегровані електронні та електронні 

мікромодулі тощо. 

4. Фармацевтичні продукти (окремі товари гр. 29, 30 УКТ ЗЕД) 

Антибіотики, гормони природні або отримані в результаті синтезу; їх похідні, що використовуються головним 

чином як гормони; інші стероїди, що використовуються головним чином як гормони, глікозиди, природні або 

отримані шляхом синтезу; вакцини, лікарські засоби, що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру 

пеніцилінової кислоти, лікарські засоби, що містять інші антибіотики для терапевтичного або профілактичного 

застосування тощо. 

5. Наукові прилади (окремі товари гр. 90 УКТ ЗЕД) 

Апарати електродіагностики в медичних, хірургічних, інших цілях та радіологічні апарати, пристрої 

на рідких кристалах; прилади та апаратура геодезичні, топографічні, океанографічні, гідрологічні, 

метеорологічні інші; прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрат, рівня, тиску чи 

інших змінних характеристик рідин або газів; прилади та апаратура для фізичних або хімічних 

аналізів тощо 

6. Електричні машини i устаткування та їх частини (окремі товари гр. 85 УКТ ЗЕД) 

Конденсатори електричні постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi; електричне освiтлювальне 

устаткування або сигналiзацiйне, склоочищувачi, антиобмерзлювачi та протизапiтнювачi, якi 

використовуються для автомобілів; прилади звукової сигналізації, прискорювачi частинок тощо. 

7. Хімічні продукти (окремі товари гр.28, 32, 38 УКТ ЗЕД) 

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи та їх сполуки; ізотопи, їх органічні або 

неорганічні сполуки; органічні синтетичні барвники; інсектициди, родентициди інші засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфікуючи речовини тощо. 

8. Неелектрична техніка (окремі товари гр.54, 84, 85 УКТ ЗЕД) 

Турбіни газові, реактори ядерні; обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини; 

верстати для оброблення різних матеріалів вилученням матеріалу за допомогою лазерного або 

іншого світлового чи фотонного пучка, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, 

електроннопроменевих, 

іоннопроменевих 

або плазмо дугових процесів; верстати токарні 

горизонтальні з числовим програмним керуванням; верстати для свердління з числовим програмним 

керуванням тощо. 

9. Озброєння (окремі товари гр.87, 93 УКТ ЗЕД) 

Броньовані транспортні засоби, бомби, торпеди, міни, ракети; невоєнне озброєння; частини бомб, 

торпед, мін, ракет та невоєнного озброєння тощо 

Складено за: [140] 
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Додаток Н 

 

Індекс відносної порівняльної переваги (RCA) для України та основних 

торговельних партнерів серед країн Східної Азії , 2015 р. 

 

 
№ Розділ 

відповідно 

до 

УКТЗЕД 

Коди товарів 

згідно з 

УКТНЗЕД  

 

У
к
р

аї
н

а 

К
и

та
й

 

Я
п

о
н

ія
 

Р
К

 

1. І (01–05)  1,1 0,39 0,13 0,15 
2. ІІ (06–14)  7,59 0,35 0,04 0,05 
3. ІІІ (група 15) 16,42 0,06 0,04 0,03 
4. IV (16–24) 2 0,38 0,15 0,27 
5. V (25–27) 0,64 0,11 0,16 0,51 
6. VI (28–38) 0,61 0,51 0,82 0,71 
7. VII (39–40) 0,25 0,86 1,19 1,51 
8/ VIII (41–43) 0,42 2,16 0,06 0,32 
9. IX (44–46) 3,67 0,88 0,04 0,02 
10. X (47–49) 1,09 0,67 0,4 0,4 
11. XI (50–63) 0,35 2,52 0,26 0,56 
12. XII (64–67) 0,4 3,06 0,03 0,13 
13. XIII (68–70)  0,81 2,26 0,99 0,45 
14. XIV (група 71) 0,06 0,34 0,43 0,17 
15. XV (72–83) 3,72 1,16 1,28 1,25 
16. XVI (84–85) 0,4 1,63 1,31 1,46 
17. XVII (86–89)  0,16 0,42 2,14 1,85 
18. XVIII (90–92) 0,11 0,97 1,62 1,69 
19. XIX (група 93) 0 0,07 0,14 0,77 
20. XX (94–96)  0,59 2,93 0,39 0,26 
21. XXI (97;99) 0,17 0,07 3,51 0,05 

Розраховано автором за: [134] 
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Додаток П 

Таблиця П 1 

Зміна індексу компліментарності українського експорту з основними торговельними партнерами  

серед країн Східної Азії, 2001-2015 рр. 

№ Назва 

країни 

Рік 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай 45,86  43,11  44,64  42,84  41,9  38,95  39,17  38,8  41,08  41,21  41,2  37,69  38,32  37,46  35,01  

2. Японія 45,72  46,76  51,51  48,06  44,77  43,09  43,66  40,91  44,9  44,83  44,3  40,2  39,87  38,69  37,48  

3. РК 45,1  47,76  50,97  49,48  46,31  44,26  45,93  45,06  46,32  45,66  45,35  41,53  40,43  39,84  37,38  

Розраховано за: [134] 
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Таблиця П 2 

Зміна зворотного індексу компліментарності українського експорту з основними торговельними партнерами  

серед країн Східної Азії, 2001-2015 рр. 

 

№ Назва 

країни 

Рік 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Китай 43,98  41,67  42,24  44,24  47,92  47,4  47,32  46,49  41,59  42,74  44,65  46,32  46,64  47,79  46,72  

2. Японія 39,9  39,85  42,27  47,05  48,51  51,29  53,91  53,64  42,4  43,67  47,25  47,25  48,33  45,57  47,17  

3. РК 45,91  44,81  47,17  49,98  54,5  57,91  59,39  57,75  46,23  48,17  53,8  55,59  55,68  52,97  50,56  

Розраховано автором за: [134] 



Додаток Р 

 

Результати регресійного рівняння, побудованого на основі гравітаційної моделі 

Таблиця Р1 

Експорт України до Китаю 

 

Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,943276449 

    R-квадрат 0,88977046 

    Нормированный R-квадрат 0,828531826 

    Стандартная ошибка 345919389,7 

    Наблюдения 15 

    

      Дисперсионный анализ 

       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 8,69305E+18 1,73861E+18 14,529561 0,000440213 

Остаток 9 1,07694E+18 1,1966E+17 

  Итого 14 9,76999E+18       

      

  

Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

 Y-пересечение 20820420189 19672323652 1,058361003 0,317468766 

 К-сть населення Китай -16,04570366 15,4945719 -1,035569344 0,327425482 

 ВВП на душу 

населення_Китай -1322907,534 972880,1819 1,359784646 0,002069846 

 ВВП Китай т-1 -871556,1329 1002266,748 -0,869585003 0,004071204 

 ВВП на душу 

населення_Україна -365737,5663 301021,8599 -1,214986734 0,002552832 

 ВВП Укр т-1 202399,6452 221836,5671 0,912381795 3,85356E-05 
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Таблиця Р2 

Імпорт України з Китаю 

 

Регрессионная статистика 

    
Множественный R 0,992670772 

    R-квадрат 0,985395262 

    Нормированный R-квадрат 0,977281519 

    Стандартная ошибка 400301991 

    
Наблюдения 15 

    

      
Дисперсионный анализ 

     
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 9,73049E+19 1,9461E+19 121,4476746 5,58768E-08 

Остаток 9 1,44218E+18 1,60242E+17 

  
Итого 14 9,87471E+19       

      

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение   

Y-пересечение 67588359947 22765044575 2,968953552 0,015729128 

 К-сть населення Китай -54,86188848 17,93050105 -3,059696343 0,013578287 

 ВВП на душу 

населення_Китай 345956,1588 1125828,402 0,30729031 0,00765614 

 ВВП Китай т-1 736637,382 1159834,883 0,635122631 0,054115707 

 ВВП на душу 

населення_Україна 2254564,634 348346,0409 6,472198244 0,000115119 

 
ВВП Укр т-1 -431787,174 256711,8876 -1,681991349 0,000126866 
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Таблиця Р3 

Експорт України до Японії 

 

Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,919194516 

    R-квадрат 0,844918558 

    Нормированный R-квадрат 0,758762202 

    Стандартная ошибка 53862680,95 

    Наблюдения 15 

    

      Дисперсионный анализ 

       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 1,42257E+17 2,84514E+16 9,806804648 0,00192346 

Остаток 9 2,61107E+16 2,90119E+15 

  Итого 14 1,68368E+17       

      

  

Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Y-пересечение 10741466818 8729204924 1,230520639 0,249692608 

 К-сть населення Японія -86,30236276 68,11730473 -1,266966788 0,236969465 

 ВВП на душу 

населення_Японія -8859,648957 6399,627692 -1,384400684 0,001995941 

 ВВП Японія т-1 17133,47757 7550,415527 2,269209887 0,049426873 

 ВВП на душу 

населення_Україна 38223,76186 30303,93702 1,2613464 0,002388958 

 ВВП Укр т-1 2120,275508 22765,0045 0,093137496 0,000927835 
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Таблиця Р 4 

Імпорт України з Японії 

 

Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,957957855 

    R-квадрат 0,917683252 

    Нормированный R-квадрат 0,871951725 

    Стандартная ошибка 235118272 

    Наблюдения 15 

    

      Дисперсионный анализ 

       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 5,54651E+18 1,1093E+18 20,06675304 0,000122784 

Остаток 9 4,97525E+17 5,52806E+16 

  Итого 14 6,04404E+18       

      

  

Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

 Y-пересечение 53699416400 38104222473 1,409277317 0,192356161 

 К-сть населення Японія -397,0480598 297,3417346 -1,3353257 0,214557211 

 ВВП на душу 

населення_Японія 20314,75386 27935,28614 0,727207653 0,004855839 

 ВВП Японія т-1 124867,2297 32958,6389 -3,788603956 0,004291855 

 ВВП на душу 

населення_Україна 973564,5149 132281,0002 7,359821241 4,28228E-05 

 ВВП Укр т-1 -244944,5484 99372,48622 -2,464913154 0,035868367 
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Таблиця Р 5 

Експорт України до Республіки Корея 

 

Регрессионная статистика 

    
Множественный R 0,842747289 

    R-квадрат 0,710222993 

    Нормированный R-квадрат 0,549235768 

    Стандартная ошибка 128762554,9 

    
Наблюдения 15 

    

      
Дисперсионный анализ 

     
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 3,65723E+17 7,31446E+16 4,411672973 2,62041E-05 

Остаток 9 1,49218E+17 1,65798E+16 

  
Итого 14 5,14941E+17       

      

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

 
Y-пересечение -1701465556 5699136940 -0,298547934 0,772063172 

 К-сть населення РК 40,60203181 125,2636365 0,324132629 0,753243705 

 ВВП на душу 

населення_РК -57661,9708 24977,79198 -2,308529547 0,004634791 

 ВВП РК т-1 -52748,56458 24618,05294 2,142678168 0,006075603 

 ВВП на душу 

населення_Україна 17261,66753 61395,8074 0,281153849 0,000784949 

 
ВВП Укр т-1 57647,92317 86577,64602 0,665852282 0,005222037 
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Таблиця Р6 

Імпорт України з Республіки Корея 

ВЫВОД ИТОГОВ 

     

      Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,968543156 

    R-квадрат 0,938075845 

    Нормированный R-квадрат 0,903673537 

    Стандартная ошибка 183010000,3 

    Наблюдения 15 

    

      Дисперсионный анализ 

       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 4,56636E+18 9,13272E+17 27,26781713 3,50231E-05 

Остаток 9 3,01434E+17 3,34927E+16 

  Итого 14 4,86779E+18       

      

  

Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение   

Y-пересечение 22622906227 8100173639 2,792891515 0,020954598 

 К-сть населення РК -501,8674681 178,0369934 -2,818894312 0,020083232 

 ВВП на душу 

населення_РК 27246,28024 35500,89325 -0,767481541 0,000462454 

 ВВП РК т-1 112253,7687 34989,59677 3,208204124 0,010689671 

 ВВП на душу 

населення_Україна 644286,8581 87261,75662 7,383381714 4,17638E-05 

 ВВП Укр т-1 229179,1932 123052,661 -1,862448088 0,095440464 

 



 


