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КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКО-

КИТАЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

У роботі визначено найбільш комплементарні товари українсько-

китайської торгівлі. За допомогою емпіричного аналізу, підтверджено 

позитивний вплив індексу комплементарності на двосторонні відносини. 

Автором подано рекомендації щодо зростання обсягів торгівлі між 

Україною та Китаєм. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, індекс комплементарності, товари, 

експорт, імпорт. 

Тhe goods with high complementarity in Ukraine-China trade relations are 

estimated in the work. According to empirical analysis, the positive influence of 

complementarity index on bilateral relations is confirmed. The recommendations 

for increasing external trade between two countries are given. 

Key words: external trade, complementarity index, goods, export, import. 

Постановка проблеми. Із бурхливим розвитком глобалізаційних 

процесів постає потреба вибору надійного партнера, співпраця з яким здатна 

забезпечити національні інтереси України та сприяти сталому економічному 

розвитку. У цьому контексті вагоме місце займає торговельно-економічний 

аспект побудови відносин, який ґрунтується на комплементарності1 

(взаємодоповняльності) економічних систем двох країн, що в умовах 

макроекономічної дестабілізації породжує актуальність теми дослідження.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання 

комплементарності відносин України та її стратегічних партнерів лягли в 

основу таких вітчизняних науковців як А. І. Мокій, Н. С. Науменко,            

Р. Р. Енверов [2], зокрема при оцінці українсько-турецьких відносин 

                                                 
1 термін “комплементарність” походить від французького слова complémentarité, що дослівно означає 
взаємодоповняльність, комплементарність [1] 
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встановлено, що двосторонні стосунки взаємодоповняльні на рівні 59,9 % 

(2008 р.). У праці В. Я. Дубик [3] лише фрагментарно досліджено термін 

комплементарність та визначено рівні прояву цього поняття. Подібно до неї, 

дослідження суті терміну “комплементарність” та оцінки українсько-

французьких економічних відносин здійснено І. О. Вериженко [4].  

Серед іноземних науковців методологію оцінки рівня 

комплементарності країн здійснено Д. Пірлманом [5], Д. Інь та Д. Лі [6], а 

також китайськими ученими Х. Гонг і Ч. Гу [7], які дослідии 

комплементарність структури економічних систем провінції Китаю Синьцзян 

із країнами-сусідами (Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, 

Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, 

Іраном та Індією). 

Інші автори П. Саху, Д. Камар та Р. Камар [8] визначили рівень 

комплементарності товарної структури між Індією і Кореєю та встановили, 

що індекс комплементарності між країнами має різку тенденцію до зростання 

через підписання значної кількості угод протягом останніх декілька років, які 

безпосередньо позначаються на збільшенні товаропотоків.    

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Проте, попри 

беззаперечні досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців залишається 

недослідженим питання комплементарності українсько-китайських 

економічних зв’язків у розпал глобалізаційних процесів, що стало підставою 

для написання зазначеної роботи.             

Метою дослідження є виявлення впливу індексу комплементарності 

українсько-китайської співпраці на обсяги зовнішньої торгівлі України та 

представлення рекомендацій для покращення двосторонньої співпраці.  

Основні результати дослідження. В рамках системного підходу до 

аналізу комплементарності двосторонніх відносин застосовують аналіз двох 

рівнів комплементарності − мезорівня та мікрорівня. Мезорівень являє собою 

зовнішньоторговельну комплементарність. Це рівень, на якому 

комплементарними є товари різних галузей народного господарства, які 
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включені у зовнішньоторговельний оборот країн-партнерів. Мікрорівень 

включає комплементарність на рівні окремих підприємств, фірм, компаній. 

Високий рівень комплементарності торгівлі свідчить про ефективність 

здійснення операцій купівлі-продажу товарів партнерами. Основним методом 

визначення взаємодоповняльності економік на мезорівні є обчислення 

індексу комплементарності (ТСІj) (рівн. 1). 
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де ТСIj – індекс комплементарності торгівлі; хіj – частка експорту і-го 

товару країни j; mік – частка товару і в загальному імпорті країни к. 

Зростання показника свідчить про вище співвідношення експорту в 

одній країні до імпорту іншої. Якщо країна показує високий індекс 

комплементарності для експорту, це означає, що вона бере участь в розподілі 

продукції як експортер компонентів. Навпаки, коли індекс 

комплементарності торгівлі для імпорту більший, це показує, що ця країна є 

учасником розподілу виробничих процесів як імпортер компонентів [5, с. 

398]. 

У моделі, запропонованій Д. Інь та (Jason Z. Yin) Д. Лі (Doowon Lee) 

(1998) [6] індекс комплементарності вимірюється із врахуванням товарної 

специфікації країни (рівн. 2).  
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де Хк
і   – експорт країни і товару k; Хі  – загальний експорт країни і; Мкj 

– імпорт країни j товарів k; Мj – загальний імпорт країни j; Мк
w – світовий 

імпорт товару k; Мw – загальний світовий імпорт. Цей показник визначає 

рівень комплементарності між пропозицією експорту і попитом на імпорт у 

двох країнах. Якщо індекс дорівнює нулю, країна не експортує жодних 
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товарів або торговий партнер не імпортує жодних товарів, і 100 – коли частки 

експорту та імпорту збігаються [9; 10]. 

ТСІ може бути розбитий на два індекси RCA (Індекс порівняльних 

переваг) та RCD (Індекс спеціалізації імпорту). Індекс RCA розраховується 

підставивши відповідні значення у рівн. (3). 
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де Хк
і  – експорт з країни і товару к; Хі  – загальний експорт з країни і; 

Мк
w – світовий імпорт товару к; Мw  – загальний світовий імпорт. Індекс RCA 

дорівнює співвідношенню між часткою продукту в загальному експорті 

країни та частку того самого продукту у світовій торгівлі. Даний індекс 

розраховується, щоб визначити чи має країна конкурентні переваги по 

певному товару. Якщо RCA >1, робиться висновок про те, що країна є більш 

експортно-орієнтованою за даним товаром та має по ньому конкурентні 

переваги [9]. 

Аналогічно індекс RCD (Індекс спеціалізації імпорту) дорівнює 

співвідношенню частки певного товару в загальному обсязі імпорту країни та 

відповідної його частки у світовій торгівлі (рівн. 4). 
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де Мкj – імпорт країни j товарів к; Мj – загальний імпорт з країни j; Мк
w  

– світовий імпорт товару к; Мw  – загальний світовий імпорт. Якщо індекс 

RCD > 2 (висока спеціалізація імпорту); RCD < 0,75 (спеціалізація імпорту 

відсутня); 0,75 < RCD <2 (непевна сфера або відсутня яскраво виражена 

перевага чи несприятлива позиція) [9]. За допомогою зазначених індексів 

визначено рівень комплементарності українсько-китайських економічних 
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зв’язків. Для цього у рівн. (1) введено дані2 із Міжнародного центру торгівлі 

[11] за 2010 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розрахунок рівня комплементарності товарної структури зовнішньої 

торгівлі України та Китаю на прикладі найважливіших товарних груп 

Товарна група 

Частка від 
загального обсягу 
імпорту Китаю 

(2010 р.) 

Частка від 
загального обсягу 
експорту України 

(2010 р.) 
2

k
i

k
j XM 

 
72 чорнi метали 1,82 28,44 13,31 
27 енергетичні матеріали; нафта та 
продукти її перегонки 

13,52 7,12 3,2 

84 котли, машини, апарати і механічні 
пристрої 

12,36 6,1 3,13 

86 залізничні або трамвайні локомотиви, 
шляхове обладнання 

0,15 4,67 2,26 

73 вироби з чорних металів 0,66 3,88 1,61 
85 електричнi машини і устаткування 22,55 4,93 8,81 
10 зерновi культури 0,11 4,8 2,345 
28 продукти неорганiчної хiмiї 0,71 2,2 0,745 
31 добрива 0,18 1,83 0,825 
26 руди, шлаки та зола 7,76 5,01 1,375 
90 прилади і апарати 7,44 0,49 3,475 
62 одяг текстильний 0,1 0,82 0,36 
15 жири та олії тваринного або 
рослинного походження 

0,64 5,09 2,225 

44 деревина і вироби з деревини 0,81 1,61 0,4 
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 0,63 0,33 0,15 
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 3,46 0,87 1,295 
04 молоко та молочнi продукти, яйця; 
мед 

0,14 1,26 0,56 

99 різні товари не щоденного 
використання 

1,32 0,66 0,33 

48 папiр та картон 0,33 1,6 0,635 
39 полімерні матеріали, пластмаси 4,57 1 1,785 
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та 
оцет 

0,12 0,86 0,37 

25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, 
цемент 

0,32 0,96 0,32 

87 наземні транспортні засоби, крiм 
залiзничних 

3,55 1,05 1,25 

74 мiдь i вироби з міді 3,03 0,52 1,255 
02 м’ясо та харчові субпродукти 0,16 0,18 0,01 
38 іншi продукти хiмiчної промисловості 0,88 0,35 0,265 
94 меблi 0,22 0,61 0,195 
63 іншi готовi текстильні вироби 0,02 0,17 0,075 
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 0,08 0,21 0,065 
52 бавовна (тканини) 0,76 0,01 0,375 
…… …… ……  
Всього   53,005 

За: [11] 

                                                 
2 (для ілюстрації процесу розрахунку в роботі виведено 30 товарних груп, що становлять основу експорту 
України). 
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TCI (індекс комплементарності)= 100 −
2

k
i

k
j XM 

 = 100 − 53,01 = 46,99  

 
 

Таким чином, економічні системи обох країн комплементарні на 47 % 

(2010 р.), хоча у 2001 р. цей показник коливався у межах 54 % (рис. 1). 

Спадна динаміка пов’язана із звуженням номенклатури експортної продукції 

до Китаю через освоєння виробництва аналогічних товарів китайськими 

підприємствами. 
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Рис. 1. Рівноважне значення індексу комплементарності по основних 

товарних групах між Україною та Китаєм в період з 2001 по 2010 рр. 

Інтерпретовано автором 
 

Для виявлення найбільш комплементарних товарів в українсько-

китайській торгівлі, здійснюємо розрахунок індексу комплементарності з 

урахуванням товарної специфікації за період 2004-2010 рр. Цей показник 

характеризує рівень взаємодоповняльності між пропозицією експорту 

певного товару України і попитом на імпорт цього ж товару в Китаї. 

Розрахунки здійснені за формулою 2 (табл. 2). 

Найбільш помітна комплементарність спостерігається у таких товарних 

групах, як: залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання; 

зерновi культури; одяг текстильний; молоко та молочнi продукти, яйця, мед; 

алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет; іншi готовi текстильні вироби. Дещо 

нижча − у товарах вироби з чорних металів; добрива; жири та олії тваринного 
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або рослинного походження; папiр та картон; меблi; вироби з каменю, гiпсу, 

цементу. 

Таблиця 2 

Індекс комплементарності українсько-китайської торгівлі з 

урахуванням товарної специфікації (TCIк) 
 

Товари/ Роки 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

72 чорнi метали 18,37 17,25 11,77 8,62 6,98 14,88 1,45 
27 енергетичні матеріали; нафта та 
продукти її перегонки 

0,57 0,45 0,32 0,26 0,30 0,42 
0,60 

 
84 котли, машини, апарати і механічні 
пристрої 

0,52 0,49 0,48 0,47 0,45 0,54 
0,49 

 
86 залізничні або трамвайні локомотиви, 
шляхове обладнання 

10,54 8,01 20,42 25,09 17,86 11,59 
40,92 

 
73 вироби з чорних металів 1,63 1,82 1,94 1,54 1,39 1,71 14,77 
85 електричнi машини і устаткування 0,50 0,38 0,50 0,71 0,68 0,60 0,14 
10 зерновi культури 3,20 3,64 1,72 0,25 0,71 0,66 223,76 
28 продукти неорганiчної хiмiї 3,43 3,58 4,07 2,62 2,65 2,63 3,40 
31 добрива 10,36 13,63 10,69 7,15 3,06 5,11 20,50 
26 руди, шлаки та зола 14,87 18,11 10,85 10,73 16,61 33,24 0,13 
90 прилади і апарати 0,38 0,33 0,32 0,37 0,32 0,30 0,04 
62 одяг текстильний 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 87,29 
15 жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

7,61 6,26 9,30 15,31 9,63 10,16 
6,46 

 
44 деревина і вироби з деревини 1,31 1,36 1,52 1,74 1,55 2,09 1,83 
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 1,40 0,74 0,67 0,52 0,44 0,74 0,81 
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 0,89 0,87 0,94 0,88 0,42 0,20 0,19 
04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед 0,58 0,67 0,44 0,56 0,46 0,65 26,85 
99 різні товари нещоденного використання 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,53 
48 папiр та картон 0,44 0,47 0,49 0,44 0,36 0,50 16,67 
39 полімерні матеріали, пластмаси 0,49 0,56 0,74 0,69 0,50 0,54 0,16 
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет 0,11 0,24 0,26 0,30 0,28 0,31 35,82 
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 2,60 2,94 3,42 3,62 4,54 3,77 2,71 
87 наземні транспортні засоби, крiм 
залiзничних 

0,02 0,03 0,05 0,07 0,08 0,05 
0,59 

 
74 мiдь i вироби з міді 2,69 1,91 1,59 1,81 1,30 2,79 0,05 
02 м’ясо та харчові субпродукти 0,50 0,12 0,03 0,12 0,07 0,08 4,26 
38 іншi продукти хiмiчної промисловості 0,55 0,40 0,52 0,41 0,35 0,45 0,46 
94 меблi 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,09 13,93 
63 іншi готовi текстильні вироби 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 154,07 
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 0,20 0,24 0,26 0,25 0,27 0,26 9,02 
52 бавовна (тканини) 0,12 0,16 0,22 0,20 0,14 0,11 0,01 

Складено автором 

 

На основі отриманих результатів сформовано кластеризацію товарів за 

рівнем їх комплементарності у 2010 р. (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Рівень комплементарності українсько-китайської торгівлі у 2010 р. 

Рівень комплементарності Товари 

дуже високий  залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання; 
зерновi культури; одяг текстильний; молоко та молочнi продукти, 
яйця, мед; алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет; іншi готовi 
текстильні вироби. 

високий вироби з чорних металів; добрива; жири та олії тваринного або 
рослинного походження; папiр та картон; меблi; вироби з каменю, 
гiпсу, цементу. 

помірний  чорнi метали; енергетичні матеріали; нафта та продукти її 
перегонки; продукти неорганiчної хiмiї; деревина і вироби з 
деревини; алюмiнiй i вироби з алюмінію; сiль, сiрка, штукатурнi 
матерiали, цемент; м’ясо та харчові субпродукти. 

низький котли, машини, апарати і механічні пристрої; електричнi машини і 
устаткування; руди, шлаки та зола; прилади і апарати; органiчнi 
хiмiчнi сполуки; різні товари нещоденного використання; 
полімерні матеріали, пластмаси; наземні транспортні засоби, крiм 
залiзничних; мiдь i вироби з міді; іншi продукти хiмiчної 
промисловості; бавовна (тканини) 

Складено автором 
 

Товари із найвищим рівнем комплементарності протягом семи останніх 

років показують доволі  нестабільну динаміку – від різкого зростання до 

погіршення значення (рис. 2), що безпосередньо пов’язано із виробничими 

можливостями країни-партнера.  
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04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед
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86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

 
 Рис. 2. Динаміка товарів з найвищим рівнем комплементарності в 

період з 2004 по 2010 рр. 

Інтерпретовано автором 
 

Погіршення комплементарності в період з 2007 по 2009 рр. 

спостерігається у товарних групах залізничні або трамвайні локомотиви, 

шляхове обладнання, обумовлено світовою фінансовою кризою, яка 

позначилась зменшенням попиту на цю товарну позицію у Китаї. 
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Незважаючи на швидке освоєння виробництва чорних металів у Китаї3, 

простежується пожвавлення комплементарної структури у цій товарній групі, 

що пояснюється надмірним попитом на металопродукцію у країні, через 

зростання виробництва автомобілів та розбудову інфраструктурних об’єктів. 

Високий рівень комплементарності становлять товари, які займають 

значну частку статтей експорту України, їх динаміка протягом останніх 

шести років відображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка товарів з високим рівнем комплементарності в період 

з 2004 по 2010 рр. 

Інтерпретовано автором 
 

Спостерігається зростання комплементарності в українсько-китайській 

торгівлі у таких товарних групах, як мідь, деревина та вироби з чорних 

металів, які користуються попитом на ринку Китаю, хоча ця країна 

розглядається основним конкурентом України по поставкам металів у 

Східній Азії [12, с. 55]. Додатковий ресурс цінової конкурентоспроможності 

товарів гірничо-металургійного комплексу спричинила різка девальвація 

національної валюти [13], призвівши до зростання попиту на українські 

метали з боку китайських фірм. На жаль, cпадною є динаміка таких товарних 

груп, як сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент, які через освоєння 

китайськими виробниками товарів−аналогів мають спадну тенденцію, адже 

на даний момент Китай займає перше місце у світі по виробництву цементу. 
                                                 
3 в 2009 р. Китай став найбільшим імпортером металопродукції у світі, збільшивши обсяги поставок на 43% (до 22 млн. т) у порівнянні 
із попереднім роком. 
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Індекс ТСІк поділяють на два показники RCA (індекс спеціалізації 

експорту) та RCD (індекс спеціалізації імпорту), розрахунок цих індексів 

здійснено за формулами (3) і (4) (табл. 4.)  

Таблиця 4 

Значення індексу RCA (індекс спеціалізації експорту) та  RCD (індекс 

спеціалізації імпорту) по основних товарних групах 
 

Товари    /     Роки 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

 RCA RCD RCA RCD RCA RCD RCA RCD RCA RCD 
72 чорнi метали 12,59 0,94 11,04 0,78 10,53 0,66 11,67 1,28 15,67 0,09 
27 енергетичні матеріали; 
нафта та продукти її 
перегонки 

0,44 0,74 0,36 0,73 0,35 0,85 0,48 0,89 0,53 
 

1,14 
 

84 котли, машини, апарати і 
механічні пристрої 0,43 1,11 0,45 1,06 0,44 1,04 0,53 1,01 0,49 

 
0,99 

 
86 залізничні або трамвайні 
локомотиви, шляхове 
обладнання 

19,32 1,06 25,13 1,00 23,52 0,76 14,43 0,80 31,84 
 

1,29 
 

73 вироби з чорних металів 3,70 0,53 3,29 0,47 2,81 0,50 3,53 0,48 5,90 2,50 
85 електричнi машини і 
устаткування 0,24 2,03 0,35 2,05 0,35 1,94 0,34 1,77 0,22 

 
0,63 

 
10 зерновi культури 7,65 0,22 2,68 0,09 7,97 0,09 4,81 0,14 44,54 5,02 
28 продукти неорганiчної 
хiмiї 3,81 1,07 3,03 0,87 2,80 0,95 3,22 0,82 3,08 

 
1,11 

 
31 добрива 9,42 1,13 7,96 0,90 5,45 0,56 9,22 0,55 9,90 2,07 
26 руди, шлаки та зола 2,52 4,30 2,07 5,20 2,66 6,23 5,09 6,54 0,65 0,20 
90 прилади і апарати 0,13 2,45 0,14 2,55 0,13 2,49 0,14 2,11 0,08 0,49 
62 одяг текстильний 1,17 0,09 0,98 0,09 0,78 0,10 0,86 0,08 8,04 10,86 
15 жири та олії тваринного 
або рослинного походження 6,90 1,35 8,21 1,86 5,42 1,78 7,22 1,41 7,99 

 
0,81 

 
44 деревина і вироби з 
деревини 1,71 0,89 1,87 0,93 1,62 0,96 2,15 0,97 2,00 

 
0,92 

 
76 алюмiнiй i вироби з 
алюмінію 0,95 0,70 0,81 0,64 0,70 0,63 0,73 1,00 0,53 

 
1,53 

 
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 0,64 1,47 0,57 1,55 0,30 1,43 0,14 1,38 0,25 0,76 
04 молоко та молочнi 
продукти, яйця; мед 2,34 0,19 2,99 0,19 2,47 0,18 2,78 0,23 8,79 3,05 

99 різні товари не щоденного 
використання 0,23 0,06 0,22 0,07 0,11 0,09 0,25 0,09 0,50 

 
1,07 

48 папiр та картон 1,11 0,44 1,18 0,37 1,05 0,34 1,63 0,31 4,84 3,45 
39 полімерні матеріали, 
пластмаси 0,48 1,55 0,46 1,51 0,34 1,45 0,35 1,54 0,22 0,72 

22 алкогольнi i безалкогольнi 
напої та оцет 1,95 0,13 1,91 0,16 1,52 0,18 1,83 0,17 7,29 

 
4,91 

 
25 сiль, сiрка, штукатурнi 
матерiали, цемент 3,55 0,96 3,53 1,03 3,14 1,45 4,08 0,92 2,97 

 
0,91 

 
87 наземні транспортні 
засоби, крiм залiзничних 0,19 0,27 0,25 0,28 0,25 0,32 0,12 0,43 0,30 

 
2,00 

 
74 мiдь i вироби з міді 0,76 2,09 0,67 2,71 0,51 2,56 0,79 3,54 0,16 0,32 
02 м’ясо та харчові 
субпродукти 0,16 0,16 0,40 0,30 0,19 0,36 0,34 0,24 1,10 3,88 

38 іншi продукти хiмiчної 
промисловості 0,49 1,06 0,43 0,96 0,38 0,92 0,52 0,86 0,39 1,18 

94 меблi 0,45 0,10 0,49 0,11 0,48 0,12 0,57 0,15 2,71 5,14 
63 іншi готовi текстильні 
вироби 0,67 0,06 0,68 0,07 0,49 0,07 0,57 0,07 9,34 16,49 

68 вироби з каменю, гiпсу, 
цементу 0,83 0,31 0,84 0,30 0,89 0,30 0,94 0,28 2,78 3,25 

52 бавовна (тканини) 0,07 3,14 0,08 2,42 0,07 2,10 0,06 1,90 0,01 0,47 

Cкладено автором 
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Таким чином, у 2010 р. Україна мала конкурентні переваги (RCA > 1) у 

таких товарах, як чорні метали; залізничні або трамвайні локомотиви, 

шляхове обладнання; вироби з чорних металів; зернові культури; продукти 

неорганічної хімії; добрива; одяг текстильний; жири та олії тваринного або 

рослинного походження; деревина та вироби з деревини; молоко та молочні 

продукти, яйця та мед; папір та картон; алкогольні та безалкогольні напої; 

сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент, м’ясо та харчові субпродукти; 

меблi; іншi готовi текстильні вироби; вироби з каменю, гiпсу, цементу. 

Швидкі темпи зростання експорту Китаю−країни, яка входить у число 

світових лідерів по виробництву побутових електроприладів, 

комунікаційного обладнання, телевізорів, аудіо та відеотехніки, створюють 

імпортну залежність (розрахунок індексу спеціалізації імпорту (RCD)) по 

товарних групах: наземні транспортні засоби, крiм залiзничних; прилади і 

апарати; вироби з чорних металів (табл. 5). 

Таблиця 5 

Класифікація товарів за індексом специфікації імпорту Китаю за 2010 р. 

 Індекс Товари 

RCD>2 (висока спеціалізація  
імпорту) 

вироби з чорних металів; зерновi культури; добрива; одяг 
текстильний; молоко та молочнi продукти, яйця, мед; папiр та 
картон; алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет; наземні 
транспортні засоби, крiм залiзничних; м’ясо та харчові 
субпродукти; меблi; іншi готовi текстильні вироби; вироби з 
каменю, гiпсу, цементу. 

 
0,75<RCD<2 (помірна спеціалізація 
імпорту)   

енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; котли, 
машини, апарати і механічні пристрої; залізничні або 
трамвайні локомотиви, шляхове обладнання; продукти 
неорганiчної хiмiї; жири та олії тваринного або рослинного 
походження; алюмiнiй i вироби з алюмінію; органiчнi хiмiчнi 
сполуки; різні товари не щоденного використання; сiль, сiрка, 
штукатурнi матерiали, цемент; іншi продукти хiмiчної 
промисловості. 

 
RCD<0,75  (низька спеціалізація  
імпорту) 

електричнi машини і устаткування; руди, шлаки та зола; 
прилади і апарати; полімерні матеріали, пластмаси; мiдь i 
вироби з міді; бавовна (тканини). 

            Складено автором 
 

Аналіз спеціалізації імпорту Китаю свідчить про поглиблення 

двосторонніх економічних зв’язків в сільському господарстві, зокрема у 

таких сферах, як зрошення земель, тваринництво, зернове господарство, 



 12

вирощування сої. Власна сировинна база Китаю поступово вичерпується, що 

зумовлює необхідність пошуку шляхів ресурсних джерел і розширення 

транспортної інфраструктури для постачання товарів на місткий 

європейський ринок.  

Крім того, індекс комплементарності може бути застосований у 

гравітаційну модель у якості стимулюючого впливу на експорт та імпорт 

країни. Це припущення ґрунтується на взаємодоповняльній товарній 

структурі двох держав-партнерів по торгівлі, що є членами спільної 

організації (рівн. (5) і (6)) 

jKijkijJJij ТСІDyDistPOPGDPaE  lnlnln 321                   (5) 

jkijkijjjij TCIDyDistPOPGDPaM  lnlnln 321  ,                (6) 

де Eij та Мij – вартості експорту країни і до країни j та імпорту країни і з 

країни j; GDPj – номінальна вартість ВВП країни j; POPj – населення країни j; 

Distij – відстань між країнами і та j; Dkij – фіктивні змінні, якими означено 

членство країн і та j у спільній торговій зоні або пільговому режимі торгівлі; 

j, а, ß1,yk  – оцінювані параметри [14, с. 59];  ТСIj – індекс комплементарності. 

Якщо країна потребуватиме товари іншої країни (комплементарна 

економічна структура) відповідно обсяги експорту та імпорту зростатимуть, з 

чого випливає теоретичне припущення про сприятливий вплив індексу 

комплементарності на торговельні відносини. Таку гіпотезу можна 

підтвердити за допомогою простого емпіричного рівняння впливу залежних 

змінних на незалежну в економетричному пакеті Eviews. Для цього 

використовуємо річні дані у період 1996-2010 рр. із статистичного щорічника 

International Finance Statistics [15] (показники прологарифмовано). 

За допомогою тесту Гренджера досліджено вплив зростання ВВП і 

населення Китаю, членства у СОТ, індексу комплементарності торгівлі на 

обсяги українського експорту та імпорту з Китаєм (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Тест Гренджера для зростання ВВП, населення Китаю, членства у СОТ, 

індексу комплементарності торгівлі та обсягами українського експорту до 

Китаю у період 1996−2010 рр. 

Гіпотеза Лаг 1 
український експорт до Китаюt не впливає на членство Китаю у СОТt 

0.89716 
(0.36587) 

членство Китаю у СОТt не впливає на український експорт до Китаюt 0.07516 
(0.78955) 

ВВП Китаюt не впливає на український експорт до Китаюt 
0.05390 

(0.82109) 
український експорт до Китаюt  не впливає на ВВП Китаюt 0.00062 

(0.98062) 
населення Китаюt не впливає на український експорт до Китаюt 0.00850 

(0.92836) 
український експорт до Китаюt не впливає на населення Китаюt 3.45064 

(0.09288***) 
індекс комплементарностіt не впливає на український експорт до  Китаюt 0.00526 

(0.94362) 
український експорт до Китаюt не впливає на індекс комплементарностіt 0.04102 

(0.84355) 
населення Китаюt не впливає на український імпорт з Китаюt 3.17380 

(0.10517***) 
український імпорт з Китаюt не впливає на населення Китаюt 0.40021 

(0.54117) 
індекс комплементарностіt не впливає на український імпорт з Китаюt 0.57801 

(0.46464) 
український імпорт з Китаюt не впливає на індекс комплементарностіt 1.09892 

(0.31918) 

український імпорт з Китаюt не впливає на членство Китаю у СОТt 
0.03103 

(0.86370) 
членство Китаю у СОТt не впливає на український імпорт з Китаюt 4.05855 

(0.07162***) 

ВВП Китаюt не впливає на український імпорт з Китаюt 
5.5E-05 

(0.99423) 
український імпорт з Китаюt  не впливає на ВВП Китаюt 8.29100 

(0.01640**) 

            Складено автором 
 

Таким чином, простежується чітка взаємозалежність між зростанням 

обсягів зовнішньої торгівлі України з КНР та населенням Китаю; членством 

у СОТ, китайським ВВП та імпортом з Китаю. Зростання коінтеграції між 

китайським населенням та обсягами зовнішньої торгівлі двох країн може 

супроводжуватися нарощенням власних виробничих потужностей Китаю, 

через збільшення кількості працездатного населення. Проте, більш детальний 

вплив можна простежити за допомогою емпіричного аналізу, підставивши 

відповідні значення у формули (5) і (6).    
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Відповідні залежності для експорту та імпорту виявилися такими (рівн. 

(7) і (8)):  
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де EXP_TO_CHt – український експорт до Китаю, млн дол. США; 

IMP_FR_CHt – імпорт з Китаю, млн дол. США; GDP_CHt – ВВП Китаю, млн 

дол. США; POP_CHt – населення Китаю, млн чол.; DISTt – відстань між 

Києвом та Пекіном (6408,9 км); DUMMYt – фіктивна змінна, що позначає 

членство Китаю у СОТ (із значенням “1” із грудня 2001 р.) ТСIjt – індекс 

комплементарності українсько-китайської торгівлі.  

Висновки. Українсько-китайські торговельно-економічні відносини 

відзначаються сталістю нарощування двостороннього товарообігу. При 

цьому, Китай є одним з найбільших торговельних партнерів України не лише 

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але й у світі. Емпіричний аналіз 

підтвердив позитивний вплив індексу комплементарності на зростання 

динаміки як експорту так імпорту України з Китаєм. Такі результати 

пояснюються потребою Китаю у товарних групах, які становлять основу 

експорту України і навпаки. Крім того, сприятливою тенденцією 

відзначається участь двох країн у СОТ, як організації, яка мінімізує тарифні 

бар’єри. Проте, єдиним чинником гальмування обсягів зовнішньої торгівлі 

залишається значна відстань між країнами, що супроводжується зростанням 

транспортних видатків. Крім того, обернений зв’язок між відстанню та 

експортом може бути зумовлений різними причинами, серед яких можна 

виділити [16, с. 131]: логістичні проблеми, значні транспортні затрати, 

пов’язані із доставкою товарів на віддалені ринки, розбіжності у культурі та 

законодавстві, різні ринкові та регулятивні умови, відсутність прозорості 

тощо.  
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Критерії формування якісних відносин стратегічного партнерства 

повинні базуватись на спільності цілей у ключових сферах розвитку 

міжнародних відносин; комплементарності (взаємодоповненості) структури 

економік; єдності цивілізаційних чинників; рівноправ’ї 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. 

Покращення ситуації вимагає від уряду України рішучих дій, 

спрямованих на забезпечення ефективного нормативно-правового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, створення сприятливого 

інвестиційного клімату для залучення якісних інвестицій, спрямованих у 

високотехнологічні галузі та інфраструктурні об’єкти; поглибленого 

застосування елементів міжнародного маркетингу, для можливості 

просування вітчизняних товарів на китайський ринок; зменшення обсягів 

нелегальних товаропотоків; забезпечення інформаційної та фінансової 

підтримки вітчизняних експортерів, а також підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів та послуг на міжнародних 

ринках. Нещодавнє закріплення статусу стратегічного партнерства між 

Україною та Китаєм дасть змогу не лише підвищити рівень двосторонньої 

інвестиційної співпраці, а й сприятиме зміцненню інституційного, науково-

технологічного, торговельно-економічного та іншого потенціалу.  

З метою збільшення українсько-китайських експортно-імпортних 

операцій доцільно сконцентрувати увагу на: 

− доведенні до китайських ділових кіл конкретних пропозицій та даних 

про інвестиційні проекти, ярмарки тощо, шляхом розміщення даної 

інформації у різноманітних бюлетенях та на спеціальному сайті Інтернету; 
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− пошуку стратегічних партнерів та реальних можливостей збільшення 

експорту українських товарів до Китаю, шляхом інформування китайських 

ділових кіл про пріоритетні галузі української економіки та підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів на китайському ринку; 

− активній роботі у регіонах Китаю, що проявляється у проведенні 

„круглих столів”, зустрічей з керівниками малих та середніх підприємств, 

організації публікацій у регіональній пресі. 

Українсько-китайська торговельна та інвестиційна співпраця, за 

умови налагодження ефективної системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю та раціонального використання усіх 

можливостей двостороннього співробітництва, має значні перспективи 

розвитку. Найближчим часом слід очікувати збільшення обсягів 

зовнішньої торгівлі між країнами, що зумовлено пожвавленням 

експортних потужностей країни-партнера та потребою у вітчизняних 

сировинних придатках. Крім сировинної продукції, на китайському ринку 

користуватимуться попитом товари металургійної, хімічної, 

деревообробної промисловості та ін. З огляду на вдале географічне 

розташування, Україна може бути корисною у наданні транспортних 

послуг, що обумовлено зростаючими можливостями в цій сфері.  

Перспективи подальших розвідок. З метою здійснення ґрунтовного 

аналізу комплементарності товарної структури вітчизняної економіки 

перспективами подальших досліджень стане аналіз індексу 

комплементарності України з іншими стратегічними партнерами.  
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Реферат 
 

У роботі визначено найбільш комплементарні товари українсько-

китайської торгівлі. За допомогою емпіричного аналізу, підтверджено 

позитивний вплив індексу комплементарності на двосторонні відносини. 

Автором подано рекомендації щодо зростання обсягів торгівлі між Україною 

та Китаєм. 
 

Реферат 
 

В работе определенно наиболее комплементарни товары украинско-

китайской торговле. С помощью эмпирического анализа, подтверждено 

позитивное влияние индекса комплементарности на двусторонние 

отношения. Автором поданы рекомендации относительно роста объемов 

торговли между Украиной и Китаем. 
 

Summary 

Тhe goods with high complementarity in Ukraine-China trade relations are 

estimated in the work. According to empirical analysis, the positive influence of 

complementarity index on bilateral relations is confirmed. The recommendations 

for increasing external trade between two countries are given. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


