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Критично оцінено вступ України до інтеграційних об’єднань у  контексті впливу на 
ї ї  експортний потенціал. З ’ясовано, що поряд із позитивними результатами членства 
України в Світовій організації торгівлі та Європейському Союзі існує низка проблем, що 
ілюструють негативні аспекти економічної інтеграції України. Виявлено ключові тен
денції розвитку вітчизняного експортного потенціалу в розрізі інтеграційних об’єднань 
із використанням економетричного моделювання. Зроблено висновки і  надано рекомен- 
дацїїщ одо усунення основних негативних факторів інтеграції.
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Влияние интеграционных объединений на развитие экспортного потенциа

ла Украины
Критически оценено вступление Украины в интеграционные объединения в кон

тексте влияния на ее экспортный потенциал. Установлено, что вместе с положи
тельными результатами членства Украины во Всемирной торговой организации и 
Европейском Союзе существует ряд проблем, иллюстрирующих негативные аспекты 
экономической интеграции Украины. Выявлены ключевые тенденции развития отече
ственного экспортного потенциала в разрезе интеграционных объединений с исполь
зованием эконометрического моделирования. Сделаны выводы и предоставлены реко
мендации по устранению основных негативных факторов интеграции.

Ключевые слова: военно-экономический кризис, экспорт, экспортная квота, эк
спортный потенциал, корреляционно-регрессионная зависимость, Европейский Союз, 
Всемирная Торговая Организация, финансово-экономический кризис.

Oksana DESYATNYUK, Vasyl VOITSESHYN
The impact o f the integration associations on the development o f the export potential 

o f Ukraine
Introduction. The development o f the economy o f Ukraine is directly determined by the 

value o f the export o f products, in particular, in the long-term perspective, that is, in the future,
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which is expressed in the export potential, which allows us to assess the level o f the economic 
power o f the state and the ability to furtherits development.

The deepening o f the economic integration o f Ukraine, expressed in its participation in the 
integration associations, when Ukraine has recently become a full member o f the European Un
ion (EU) , actualizes the issue o fthe  development o fits  exportpotential, afterall, the Ukraine's 
membership in the EU obliges it to implement its norms into the national economy, including the 
trade (as certifies by the participation o f Ukraine in the World Trade Organization (WTO), which 
directly affects on its export.

Purpose. This research sets up an assessment o fthe  impact o fthe  membership o f Ukraine 
in the WTO and the EU, in part o fits  contractual commitments on its exportpotential.

Methods. In this research we used a cross-correlation and a correlation-regression analysis.
Results. In the course o f this research we found that the effect o fthe membership o f Ukraine 

in the WTO and the EU on the export potential is controversial, because with the expansion o f 
the partnership and the sales markets o fthe  products and the strengthening o fits  competitive
ness, a crisis has emerged in the Ukrainian economy generated by a regional integration, which 
has had a negative impact on the export potential o f Ukraine.

Conclusion. This research proposes following conclusions and recommendations for improv
ing the impact ofintegration associations on the development o f the export potential o f Ukraine:

•  the search forsolutions to the military-political crisis in Ukraine;
•  trade liberalization in the context o fthe  gradual abolition o f export duties on goods with 

the addition o fa  new schedule ofrem ovating o fthe  export duties;

Keywords: military-economic crisis, export, export quota, export potential, correlation-regres
sion dependence, The European Union, The World Trade Organization, financial-economic crisis.

JEL Classification: F10, F15, F17, H22.

Постановка проблеми. На сьогодні 
практично неможливо уявити функціону
вання окремого економічного державно
го утворення без співіснування з іншими 
країнами. Не є винятком і Україна, яка, не
зважаючи на порівняно "молодий вік” від 
моменту проголошення незалежності, ак
тивно взаємодіє з іншими державами світу. 
Важливим проявом такої взаємодії є еко
номічна інтеграція як об’єктивний процес 
розвитку глибоких і стійких взаємозв’язків в 
економіці, побудованих на співпраці (обміні 
факторами та результатами виробництва) 
з іншими державами світу. При цьому клю
човою складовою й одночасно результатом 
інтеграції виступає зовнішня торгівля, адже 
саме вона є первинною формою взаємодії

країн, а її рівень розвитку віддзеркалює 
прогрес економіки держави.

Сучасна економічна інтеграція, як ви
щий ступінь розвитку торгівлі загалом, ха
рактеризуються динамічністю та супереч
ливістю, оскільки, окрім постійної зміни та 
вдосконалення, вона поглиблює взаємоза
лежність національних економік і збільшує 
диференціацію та нерівномірність прогресу 
між країнами.

Варто зазначити, що розвиток економі
ки України напряму визначається не стіль
ки сукупним показником зовнішньої торгівлі 
-  зовнішньоторговельним оборотом, який є 
сумою експорту й імпорту товарів і послуг, 
скільки обсягом експорту продукції, зокре
ма в довгостроковій перспективі, що вира
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жається в експортному потенціалі, який дає 
змогу оцінити рівень економічної могутнос
ті держави та здатності до подальшого її 
розвитку в природо-ресурсному, трудовому 
та фінансовому аспектах.

Поглиблення економічної інтеграції 
України, що виражається в її участі в ін
теграційних об’єднаннях, зокрема в нещо
давньому набутті асоційованого членства 
в Європейському Союзі (далі -  ЄС), акту
алізує питання розвитку експортного потен
ціалу нашої держави, адже членство Укра
їни в згаданому інтеграційному об’єднанні 
зобов’язує її імплементувати норми такого 
об’єднання в національну економіку, втому 
числі і в торгівлю, що безпосередньо впли
ває на її експортну та імпортну складові.

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Дослідження сутності експортної діяль
ності, її розвитку в контексті міжнародних 
економічних інтеграційних відносин було і 
завжди буде дилемою в економічній науці.

Вивченню питань щодо сутності екс
портної діяльності в Україні, характерис
тиці експортного потенціалу як феноме
на експорту в країні, стимулюванню його 
прогресу, оцінці експорту товарів у розрізі 
європейських і світових інтеграційних про
цесів присвячені праці таких вітчизняних і 
зарубіжних науковців, як В. Данкевич [9],
І. Іванова [7], Д. Крисанов [11], Ю. Маха- 
ньова [10], Н. Патика ЗО [1], Н. Тюріна [3],
Н. Шмиголь [6] та інших. Питання ж щодо 
аналізу експорту та його потенціалу, а та
кож прогноз показників експорту у майбут
ньому відображено в працях О. Буцкюне- 
не [О. Butskyunene] [20], Л. Лиськової [21], 
Т. Мельник [14], Л. Осіпової [18], Л. Созан- 
ського [17] та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій, їх велике теоретичне та практич
не значення в обгрунтуванні фундаменталь
них основ розвитку експортної діяльності в 
умовах інтеграції, залишається безліч неви-

рішених питань, що пов’язані, передусім, з 
перспективами повноцінного членства Укра
їни в ЄС та його можливим впливом на її по
тенціал, зокрема в частині експорту.

Мета статті полягає в оцінці впливу 
вступу та членства України в Світовій ор
ганізації торгівлі (далі -  СОТ) і ЄС у части
ні взятих нею договірних зобов’язань на її 
експортний потенціал, що є однією з осно
вних характеристик майбутнього розвитку 
як зовнішньої торгівлі, так і національної 
економіки загалом.

Виклад основного матеріалу дослі
дження. За 26 років незалежного існування 
наша держава стала активним учасником 
економічної інтеграції, що засвідчує член
ство України у двох економічних інтеграцій
них об’єднаннях -  у СОТ і ЄС.

У СОТ, яка є міжнародним глобальним 
економічним інтеграційним об’єднанням 
договірного типу понад 160 країн світу, що 
формують близько 97% світової торгівлі 
товарами та послугами [1, с. 26], Украї
на "пробивалася” ще з кінця 1993 р. При
йнявши близько 50-ти законодавчих актів 
для адаптації вітчизняного законодавства 
до вимог СОТ вона стала її повноцінним 
членом лише 16 травня 2008 p., після під
писання і ратифікації Протоколу про вступ 
України до СОТ.

У листопаді 2013 р. Україна розпочала 
ще один етап економічної інтеграції, хоча 
вже не глобального, а регіонального рівня, 
а саме -  вступу до ЄС -  угруповання ще на 
той час 27-ти держав Європи, об’єднаних 
на основі загальнолюдських і демократич
них цінностей задля досягнення стабіль
ності, миру та процвітання [2], з єдиним 
ринком, де відбувається вільний рух това
рів і капіталів, та єдиною валютою, що дає 
змогу вільно здійснювати торгівлю в межах 
ЄС між країнами-членами.

Протягом чотирьох років Україна, завдя
ки політичній волі та зусиллям народу, про
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йшла шлях поетапного вступу в ЄС, який 
закінчився повноцінним асоційованим член
ством нашої держави в згаданому інтегра
ційному об’єднанні, починаючи з 1 вересня 
2017 p., коли Угода про асоціацію між Украї
ною та ЄС набула повної чинності (політич
на частина була підписана ще 21 березня 
2014 p., а економічна -  27 червня 2014 p.; 
з 1 січня 2016 р. по 1 вересня 2017 р. діяла 
зона вільної торгівлі (ЗВТ) Україна-ЄС, яка 
заклала основи інтеграції нашої держави у 
вказане економічне утворення).

Основною метою членства нашої дер
жави у СОТ та ЄС є створення сприятливих 
умов для обміну товарами та послугами 
між Україною та країнами-членами згада
них об’єднань у контексті лібералізації тор
гівлі внаслідок зниження та/або усунення 
торгівельних бар’єрів, що є передумовою 
для розвитку її експортного потенціалу.

Якщо проаналізувати різноманітні по
гляди науковців щодо сутності експортного 
потенціалу, то можна стверджувати, що він 
є частиною загального економічного потен
ціалу і, зокрема, на рівні держави характе
ризує максимальну здатність національної 
економіки при певному розвитку виробни
чих сил виявляти та мобілізовувати наявні 
в країні ресурси задля їх ефективного ви
користання, що дає змогу випускати про
дукцію, конкурентоспроможну на зовнішніх 
ринках [3, с. 191]. Іншими словами, екс
портний потенціал є основним детермінан
том розвитку експортної діяльності й еконо
міки країни загалом.

Практичний вплив економічних інтегра
ційних об’єднань на експортний потенціал 
України варто розглядати, на нашу думку, 
з точки зору договірних зобов’язань між 
нашою державою та державами-членами 
інтеграційного об’єднання в частині до
сягнення домовленостей щодо здійснення 
Україною експортної діяльності в межах на
даних угрупувань.

Розглянемо основні аспекти договірних 
зобов’язань прямого та непрямого характе
ру у рамках членства України в СОТ та ЄС, 
що безпосередньо стосуються експортного 
потенціалу України в частині регулювання 
її експорту за допомогою важелів митної, 
податкової та бюджетної політики (табл. 1).

Табл. 1 свідчить, що прямий вплив ін
теграції характеризується безпосередньою 
дією на основні фактори, які визначають 
розвиток експортної діяльності в Україні. 
В нашому випадку це виявляється в збіль
шенні ступеня лібералізації торгівлі шля
хом зменшення та/або відміни ставок ви
візного (експортного)/ввізного (імпортного) 
мита, яке встановлюється на товари, що 
вивозяться/ввозяться за межі/в межі митної 
території країни [8; 12]. Заходи ж  непрямого 
впливу діють опосередковано на експорт
ний потенціал через інші важелі (напри
клад, гармонізація технічних стандартів на 
основі "глобального підходу” (з модульною 
оцінкою окремого виду продукції, що має 
на меті комплексно оцінити їх відповідність 
[11, с. 5]) та скасування заборон на експорт 
збільшують виробництво товарів через під
вищення конкурентоспроможності вітчиз
няної продукції на міжародних торгівельних 
ринках; усунення перешкод руху капіталів і 
робочої сили діятиме ж біполярно: з одно
го боку, може відбутися приплив капіталу у 
вигляді інвестицій, а з іншого -  можливий 
відтік трудових ресурсів).

Загалом, фактори прямого і непрямого 
впливу комплексно взаємодіють не лише 
між собою, але й з іншими факторами, які 
не залежать від економічної інтеграції.

Оцінимо вплив участі України в інтегра
ційних об’єднаннях на її експортний потенці
ал в розрізі кожної організації за допомогою 
аналізу основних показників які, на нашу 
думку, формують інтегральне значення вка
заного потенціалу, порівняно з аналогічни
ми показниками в світі, використавши метод
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Таблиця 1
Двосторонні договірні зобов’язання у рамках членства України в інтеграційних 

об’єднаннях, що впливають наїїекспортний потенціал*
Договірні

зобов’язання Україна-Світова організація торгівлі Україна-Європейський Союз

1. Зобо
в’язання пря
мого впливу.

1.1. Зменшення ставок експортного (вивізного) мита 
Україною для кожного окремого виду товару, що є 
об’єктом оподаткування. Наприклад, ставка виві
зного мита на насіння олійних культур мала змен
шуватися на 1% щороку до 100% [4, с. 14], що було 
успішно виконано, адже перед вступом у СОТ став
ка на цей товар була 17%, а нині становить 10% [5].
1.2. Можливість використання мита на товари в 
майбутньому (наприклад, у 2011 р. було введено 
вивізне мито на зернові культури, що дало змогу 
істотно поповнити бюджет країни за рахунок цього 
платежу завдяки значному експорту вказаного про
дукту (на пшеницю вводилося мито в розмірі 9,00%, 
але не менше 17,00 евро за одну тонну [6, с. 20]).

1.1. Поступова відміна ставок виві
зного мита Україною на товари про
тягом 7-10-ти років з моменту вхо
дження нашої держави в ЄС згідно з 
Графіком скасування мита.
1.2. Зменшення ставок ввізного мита 
країнами ЄС на товари з України. 
Наприклад, після набуття чинності 
Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС середньозважене ввізне мито 
ЄС на продукцію сільського госпо
дарства має скоротитися з 23,80 до 
0,30% [8; 9, с. 58], а середня ариф
метична ставка такого мита за всією 
номенклатурою має знизитися з 7,60 
до 0,05% [10, с. 49].

2. Зобо
в’язання 
непрямого 
впливу.

2.1. Скасування заборон на експорт певних видів 
продукції (наприклад, Україна скасувала заборону 
на експорт брухту кольорових металів, зерна).
2.2. Фактична заборона надання субсидій експортно
го типу (що є формою втручання держави в діяль
ність ринку з метою підтримки окремих видів еконо
міки [7, с. 52]), як таких, що шкодять конкуренції.
2.3. Перехід до міжнародної системи технічного ре
гулювання СОТ.

2.1. Запровадження тарифних квот з 
нульовою ставкою в межах квоти для 
експорту в ЄС окремих видів товарів.
2.2. Гармонізація технічних стандар
тів України та ЄС на основі “глобаль
ного підходу” [11, с. 5].
2.3. Усунення перешкод для руху ка
піталів і робочої сили.

* Складено на основі [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].

перехресного аналізу, що дає змогу відсте- 
жувати як зміну показників у часі, так і їхню 
динаміку за країнами [13, с. 207]. До показ
ників, які належать до інтегрального індика
тора експортного потенціалу, віднесемо: ди
наміку вартості експорту та її середньорічне 
значення; експортну квоту як відношення 
вартості експорту (Ех) до валового внутріш
нього продукту (ВВП) [14, с. 255] та її зміну й 
середнє значення; коефіцієнт участі країни 
у міжнародному поділі праці (далі -  МПП), 
що є відношенням частки експорту однієї 
країни в світовому експорті (Ехі/ЕЕс) до 
аналогічного показника, обмеженого за ва
ловим внутрішнім продуктом (ВВПІ /ВВПс) 
[14, с. 256] (табл. 2).

Дані табл. 2 ілюструють, що впродовж 
2005-2016 pp. відбувався розвиток як ви

робництва, так і експорту в Україні та в світі, 
про що свідчить загальне зростання відпо
відних показників, яке дає змогу стверджу
вати про загальний позитивний вплив на 
експортний потенціал вступу України до 
СОТ. Разом з тим, незважаючи на загальну 
позитивну тенденцію, економічний розвиток 
в Україні і в світі не був стабільним. Так, на
приклад, період 2005-2008 pp. можна назва
ти етапом піднесення, адже як в Україні, так 
і в світі обсяг виробництва й експорту про
дукції постійно зростав (зокрема, в Україні 
загалом за цей проміжок часу експорт зріс 
на 65%, що було зумовлено поліпшенням 
кон’юнктури міжнародних ринків і збільшен
ням інвестиційноїактивності [18, с. 125]).

Проте після початку членства України 
в СОТ вплив економічної інтеграції на екс
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Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку показників розвитку експортного потенціалу України*

^Л оказники Експорт, 
млн дол. США**

Валовий внутрішній продукт реаль
ний (з урахуванням дефлятора ВВП), 

млн дол. США

Темп зміни експорту 
(до попереднього 

року)
Роки Україна Світ Україна Світ Україна Світ

2005 40671,60 12982418,30 69190,36 44898259,43 X X

2006 46159,80 14928382,80 93779,81 48678137,57 1,13 1,15

2007 58731,20 17389800,30 116220,68 54785600,53 1,27 1,16

2008 79227,40 19926138,30 139984,45 58767253,85 1,35 1,15

2009 49825,40 15920452,10 103648,98 58638615,20 0,63 0,80

2010 63729,40 18888037,10 119930,34 63195081,02 1,28 1,19

2011 82574,50 22449774,90 114901,41 69272408,97 1,30 1,19

2012 82906,01 22805354,90 163077,28 72286710,48 1,00 1,02

2013 77545,22 23512798,00 175702,10 75290838,80 0,94 1,03

2014 65422,49 23936849,50 113723,04 77278188,32 0,84 1,02

2015 47863,75 21238915,10 73141,50 73221028,89 0,73 0,89

2016 46229,71 20765701,80 79622,67 74222383,57 0,97 0,98

* Складено на основі [15; 16] (з 2014 р. тут і далі не враховуються тимчасово окуповані території).

** Всі досліджувані вартісні показники вимірюються у млн дол. США задля мінімізації впливу додаткових факторів на 
розвиток експортного потенціалу України, зокрема таких, як валютний курс та інфляція, що істотним чином впливають на 
експорт загалом (наприклад, між інфляцією та експортом можна спостерігати обернений середній зв’язок, який вказує на 
те, що монетарна політика держави суттєво впливає на розвиток експортної діяльності в країні [17, с. 116-117]).

портний потенціал нашої держави не був 
однозначно позитивним. Окрім інтеграційних 
об’єднань, на експортний потенціал також 
комплексно впливали й інші фактори. Так, 
одним із них виступила світова фінансово- 
економічна криза 2008-2009 pp., дію якої на 
розвиток експортної діяльності в Україні не
можливо було мінімізувати через глобаль
ність її масштабів. Про це свідчить те, що 
як українське, так і світове виробництво й 
експорт за період кризи помітно знизилися 
(за 2008-2009 pp. експорт в Україні впав на 
37%, а в світі -  на 20%), що ілюструє падіння 
не лише експортного потенціалу України, а і 
світової економіки. Причому експортний по
тенціал України виявився чутливішим і менш 
еластичним до кризи, аніж аналогічний світо
вий показник, про що свідчить його різкіше 
падіння за вказаний період (у 1,85 раза).

Починаючи з 2010 р. по 2012 p., після 
посткризового відновлення показники роз
витку експорту й експортного потенціалу 
зростають, що дає змогу говорити про по
зитивний вплив вступу України до СОТ, що 
відкрив нові ринки збуту для вітчизняних 
товарів.

З 2012 по 2016 pp. вплив членства у 
СОТ на розвиток експортного потенціалу 
України "нівелюється” процесом входження 
України в ЄС, наслідки якого радикально 
вплинули не лише на експортний потенціал, 
а й на господарську діяльність України зага
лом, породивши політико-економічну кризу.

На основі вищенаведених даних обчис
лено й проаналізовано динаміку основних 
індикаторів для подальшого розрахунку ін
тегрального показника експортного потенці
алу України до і після вступу в СОТ (табл. 3).
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Таблиця З
Основні показники розвитку експортного потенціалу України до і після вступу в СОТ*

Роки Темп зміни експорту в Україні
Експортна квота в Україні, 

обчислена на основі 
реального ВВП

Коефіцієнт участі України 
у МПП

2005 X 0,59

0,53

2,03

2006
1,20

0,49 1,61

2007 0,51 1,59

2008 1,35 0,57 1,67

2009 0,63 0,48 1,77

2010

1,29

0,98

0,53

0,59

1,78

2011 0,72 2,22

2012 0,51 1,61

2013

0,82

0,44

0,56

1,41

2014 0,58 1,86

2015 0,65 2,26

2016 0,58 2,08

* Розраховано на основі [15; 16] без врахування періоду економічної кризи 2008-2009 pp.

Дані табл. З ілюструють, що позитив
ний вплив членства в СОТ на експортний 
потенціал України чітко проявився у період 
з 2010-2012 pp. Так, середньорічний темп 
зростання експорту за цей період був ви
щим, ніж упродовж 2006-2007 pp. на 9 від
соткових пунктів, тобто мало місце помітне 
зростання експортного потенціалу.

Проте, на жаль, у 2013-2016 pp. внаслі
док військово-економічної кризи вплив СОТ 
на експортний потенціал України фактивно 
був знівельований (дотримання положень 
про лібералізацію торгівлі Україною зумовило 
зростання коефіцієнта участі України у МПП 
лище на 0,05 пункти порівняно з 2005 p.).

Крім того, за період членства України 
в СОТ загалом дещо підвищилося серед
нє значення експортної квоти, що свідчить, 
з одного боку, про можливе зростання екс
портного потенціалу через поглиблення 
партнерських відносин із країнами світу, а 
з іншого -  це може бути наслідком змен
шення споживання українцями вітчизняної 
продукції (наприклад, у 2005 р. частка ві

тчизняної продукції у внутрішньому това
рообороті становила 70%, а у 2012 р. цей 
показник досяг відмітки 55% [18, с. 126]). 
Останній факт вказує на переорієнтацію 
вітчизняного споживача на іноземні ринки 
з продукцією, що, в свою чергу, зменшує 
внутрішні доходи в країні й опосередковано 
негативно впливає на експортний потенці
ал України. До того ж, незважаючи на пев
не підвищення експортної квоти, структуру 
вітчизняного експорту можна охарактери
зувати як гіпертрофовану, адже близько 
50-60%  в ньому припадає на сировину й 
продукти первинної переробки [16], тоді як 
в світі цей показник становить лише 7-10%  
[19]. Така ситуація негативно позначаєть
ся на розвитку експортної діяльності [20, 
с. 17-18; 21, с. 848].

Безпосередній вплив асоційовано
го вступу України до ЄС на експортний 
потенціал проілюструємо за допомогою 
основних показників розвитку експортного 
потенціалу України до і після вступу в ЄС 
(табл. 4).
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Таблиця 4
Основні показники розвитку експортного потенціалу України до і після вступу в ЄС 

(після запровадження режиму Зони вільноїторгівлі)*

Період Вартість експорту, 
млн дол. США

ВВП реальний, 
млн дол. США

Темп зміни Експортна
квотаекспорту ВВП

1 півріччя 2012 р. 40328,20 75362,91 X X X 0,54

0,60
І півріччя 2013 р. 37635,30 80218,10 0,93

0,83

1,06 0,47

І півріччя 2014 р. 34625,45 54149,91 0,92 0,68 0,64

І півріччя 2015 р. 23272,22 30628,12 0,67 0,57 0,76

І півріччя 2016 р. 21133,79 33043,41 0,91
1,10

1,08 0,64
0,64

І півріччя 2017 р. 25655,58 40193,69 1,21 1,22 0,64

* Розраховано на основі [15; 16].

Відтак, дані табл. 4 свідчать, що вплив 
асоційованого членства в ЄС на розвиток 
експортного потенціалу України не є одно
значним. Як вже зазначалося, з кінця 2013 р. 
в Україні почалася криза, яка негативно впли
нула на експортний та виробничий потенціа
ли України, що виявилося у зниженні обсягу 
експорту за І півріччя 2013-2016 pp. прак
тично на 1/3 (це відбулося через окупацію 
Автономної Республіки Крим, Донецької та 
Луганської областей, частка яких у загально
му експорті України в останні роки становила 
близько 27-33% [16]) та в зменшенні ВВП за 
вказаний період приблизно на 40% [16].

Проте після набуття чинності Угоди про 
Зону вільної торгівлі України з ЄС, в резуль
таті лібералізації торгівлі в частині знижен
ня торгівельних обмежень на експорт укра
їнських товарів (наприклад, ввізного мита), 
незважаючи на кризу, за І півріччя 2017 р. 
експорт зріс, порівняно з аналогічним пе
ріодом 2016 p., аж на 21%, що дає змогу 
стверджувати про позитивний вплив інте
грації України в ЄС. Додатково це засвідчує 
зміна географічної структури в напрямку 
збільшення частки експорту товарів до кра- 
їн-членів ЄС із 24,92% у 2012 р. до 39,73% 
станом на кінець І півріччя 2017 р. [16].

У теоретичному аспекті вплив еконо
мічної інтеграції на експортний потенціал

країни доцільно оцінювати за допомогою 
економетричної кореляційно-регресійної 
моделі, яка здатна проілюструвати тісний 
зв’язок між експортом (Y, млн дол. СШ А) 
і проміжними факторами, що ілюструють 
такі показники, як: кількість експортоорієн- 
тованих підприємств (X t, од.)\ прямі іно
земні інвестиції в економіку України (Х2, 
млн дол. СШ А), які є каталізатором зрос
тання експортних потужностей загалом.

Проілюструємо згадану кореляційно-ре- 
гресійну залежність за допомогою моделі, по
будованої за даними, наведеними в табл. 5.

Дані табл. 5 ілюструють вплив інтеграції 
на окремі економічні індикатори та дію про
міжних факторів на експортний потенціал 
України. Так, вступ України до СОТ і ЄС за
галом позитивно вплинув на підприємства, 
що експортують продукцію, адже їхня кіль
кість за 2008-2016 pp. зросла приблизно на 
6,6%, а також і на обсяг прямих іноземних 
інвестицій, який за досліджуваний період 
підвищився на 5,73% (разом з тим, щорічні 
зміни обох показників мали хвилеподібний 
вигляд, що пояснюється світовими кризами 
2008-2009 pp. та 2014 p.). Окрім того, про
міжні фактори теж вплинули (скорелювали) 
на експортний потенціал України (табл. 6).

Отже, дані табл. 6 показують, що екс
портний потенціал залежить від прямих
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Таблиця 5
Основні проміжні фактори розвитку експортного потенціалу України 

в умовах інтеграційних процесів*
Роки Y X , х 2

2008 79227,40 20877 35616,40**

2009 49825,40 18434 39824,50

2010 63729,40 18689 46293,50

2011 82574,50 19570 49494,40

2012 82906,01 20532 53178,10

2013 77545,22 21234 54900,20

2014 65422,49 20425 40725,40

2015 47863,75 21058 36154,50

2016 46229,71 22250 37655,50

* Розраховано на основі [16].

**Дані про інвестиції взяті станом на 01.01. наступного року.

Таблиця 6
Кореляція міжекспортним потенціалом (обсягом експорту) 

й факторними показниками,які йогохарактеризують*

Y х , Х 2

Y 1,00 -0,06 0,66

Х , -0,06 1,00 -0,15

Х 2 0,66 -0,15 1,00

* Розраховано за даними табл. 5.

Відтак, побудована кореляційно-регресій- 
на модель демонструє, що непрямий вплив 
інтеграційних об’єднань на експортний потен
ціал України є низьким і виявляється лише у 
зміні обсягу прямих іноземних інвестицій, які 
спричиняють зміну експорту на 43%.

Висновки. Аналітично-економетричне 
дослідження основних показників розвитку 
експортного потенціалу України до і після 
її членства в економічних інтеграційних 
об’єднаннях дає нам підстави стверджува
ти, що:

-  вплив таких об’єднань на розвиток екс
портного потенціалу України може бути 
прямим (безпосереднім) і непрямим

іноземних інвестицій (коефіцієнт кореляції 
г=0,6б), що свідчить про прямий середній 
зв’язок між досліджуваними показниками. 
Натомість, детермінація між зростанням 
кількості експортних підприємств і зміною 
експорту не підтвердилася, адже в моделі 
цей зв’язок є слабким і зворотним (г--0,06), 
причиною чого є дія вже згаданих зовнішніх 
факторів, які не враховуються в моделі.

Зважаючи на підтвердження залежнос
ті між експортним потенціалом і прямими 
іноземними інвестиціями, рівняння лінійної 
регресії між цими показниками матиме та
кий вигляд:

Y=l,35x+6887,84 , deR =0,43.
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(через інші, зокрема проміжні та зо
внішні фактори);

-  дія економічної інтеграції на вітчизняний 
експортний потенціал може бути роз
дільною (коли окремо кожне об’єднання 
впливає на розвиток України) і комплек
сною (спільний вплив об’єднань);

-  наслідки впливу членства України в СОТ 
і ЄС на вітчизняний експортний потенці
ал є неоднозначними, адже разом із роз
ширенням партнерських відносин і рин
ків збуту для продукції та посиленням її 
конкурентоспроможності загострилася 
проблема швидкої імплементації гло
бальних криз в економіку України, яка 
породжена міжнародною економічною 
інтеграцією, що негативно впливатиме 
на експортний потенціал України;

-  з допомогою математичного інстру
ментарію підтверджено, що основним 
кореляційно-регресійним фактором, 
який впливає на експортний потенціал 
України, є динаміка прямих іноземних 
інвестицій, котра ілюструє ступінь при
вабливості національної економіки. 
Таким чином, основним вектором опти-

мізації впливу інтеграції України на її екс
портний потенціал вважаємо пошук шляхів 
подолання військово-політичної кризи в 
державі. Окрім того, як важливий фактор 
розвитку експортного потенціалу в майбут
ньому варто розглядати повну лібераліза
цію торгівлі в контексті поступової відміни 
вивізного мита на товари зі складанням 
нового графіку скасування вивізного (екс
портного) мита й імплементацію уніфікова
них технічних норм і стандартів щодо якості 
експортної продукції.
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