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1. Сучасні 
особливості розвитку 
міжнародної торгівлі  
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі товарами: 
1) стабільне зростання обсягів міжнародної торгівлі 

товарами та послугами у 90-их роках та протягом 
2000-2008 рр. (середній рівень зростання становив 
12,0%). Лише у 2001 р. світовий експорт та імпорт 
зменшились у порівнянні з 2000 р. на 4,0%. 

  У 2008 р. світовий експорт та імпорт товарів зросли на 15 % становили 
відповідно 15.775 млрд дол. США та 16.120 млрд дол. США. 

 У 2009 р. світовий експорт та імпорт товарів зменшились відповідно на 
12,2% та 12,9% і становили відповідно 12.147 млрд дол. США та 12.385 
млрд дол. США. 

 У 2010 р. світовий експорт та імпорт товарів зросли відповідно на 14,5% 
та 13,5% і становили відповідно 12.147 млрд дол. США та 12.385 млрд 
дол. США. 

 У 2011 р. світовий експорт та імпорт товарів зросли 
відповідно на 5,0% та 4,9% і становили відповідно 
17.779 млрд дол. США та 18.000 млрд дол. США. 
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World merchandise trade by region and selected 

country, 2011    (Billion dollars and percentage.)  
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Рис. 1. Зростання світового експорту та 

імпорту у 1990-2010 рр. (у %) 
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі товарами: 

2) Темпи зростання світової торгівлі протягом 1990-

2011 рр. перевищували темпи зростання ВВП.  
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі товарами: 

3) Найбільший обсяг міжнародної торгівлі 

припадає на промислово розвинуті країни і 

одночасно зростають обсяги торгівлі країн, 

що розвиваються та країн з перехідною 

економікою. 
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Ratio of exports and imports of goods 

and commercial services to GDP,  

0 - 30 

30 - 60 

60 - 100 

≥  100 
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Найбільші світові експортери та імпортери у 2011 р.:  
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Найбільші світові експортери та імпортери у 2011 р.:  
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі товарами: 

4) у структурі 

міжнародної торгівлі 

збільшується частка 

готових виробів і 

скорочується питома 

вага продовольства і 

сировини, окрім 

палива.  
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Структура світового експорту: 

 продукція видобувної 
промисловості і паливо - 18,6%  

 продукція машинобудування – 
12,4% 

 офісне і телекомунікаційне 
обладнання – 10,9% 

 продукція АПК – 9,6%  

 продукція хімічної промисловості – 
9,4%  

 машини і транспортні засоби – 
6,9% 

 метали і сталь – 2,7%  

 одяг – 2,6%  

 текстиль – 1,7% 
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5) концентрація та зростання масштабів 

міжнародної торгівлі у межах інтеграційних 

угруповань 

 Рис. 2. Частка інтеграційних об’єднань у світовому експорті 

СНД; 263; 4%

МERCOSUR (4); 

135; 2%

NAFTA; 1330; 

22%

ASEAN (10); 

550; 9%

ЄС-25; 3708; 

63% 
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі товарами: 

 

6) посилення протекціонізму у 

зовнішньоторговельній політиці 

промислово розвинутих країн. 



 

 7) Важливу роль у сучасній міжнародній 

торгівлі відіграють провідні ТНК 
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Рейтинг 100 найбільших компаній світу за рівнем 

капіталізації (докризовий період) 

№ Назва  Країна Капітализація, $ млрд.  

1 General Electric США 328.11 

2 Microsoft  США 284.43 

3 Exxon Mobil США 283.61 

4 Pfizer США 269.66 

5 Wal-Mart Stores  США 241.19 

6 Citigroup  США 239.43 

7 BP  Великобританія 193.05 

8 American International Group  США 191.18 

9 Intel  США 184.66 

10 Royal Dutch/Shell Group  Нідерл./Великобрит. 174.83 



Найбільші компанії світу 2012 
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Найстаріші компанії світу: 
№ Компанія Вид діяльності Країна Рік заснування Покоління 

1 Kongo Gumi будівництво  Японія 578 40 

2 Hoshi Готельний бізнес Японія 718 46 

3 
Chateau de 

Goulaine 
виноробство  Франція 1000   

4 Barone Ricasoli виноробство, оливки Італія 1141   

5 Barovier&Toso Склоробство Італія  1295 20 

6 Hotel Pilgrim Haus готельний бізнес Німеччина 1304   

7 Richard de Bas Виробництво паперу Франція 1326   

8 Torrini Firenze Ювелірна справа Італія  1369   

9 Antinori  виноробство, оливки Італія 1385 26 

10 Camuffo суднобудування  Італія 1438 18 
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі послугами: 

1) постійне зростання значення і обсягів 

надання послуг у світовій торгівлі. 

 Загальний обсяг світового експорту послуг 

складав у 2010 р. – 3.665 млрд. дол. (збільшився 

на 10%), у 2011 р. 4,149 млрд. дол. (збільшився 

на 11%). 
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2) лідерами у міжнародній торгівлі послугами 

є найрозвинутіші країни світу. 
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Сучасні тенденції розвитку 

міжнародної торгівлі послугами: 

 

3) У структурі світової торгівлі послугами 

найбільшу питому вагу мають: 

 інші комерційні послуги (53,7% у загальній 

структурі торгівлі послугами у 2011 р.), 

 туристичні послуги (25,6%),  

 транспортні послуги (20,6%). 
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2. Основні тенденції 
розвитку зовнішньої 

торгівлі СРСР та її 
наслідки для України 



37 

Становлення зовнішньої торгівлі 

України: 
 в період козацько-гетьманської держави Б. 

Хмельницького державна скарбниця розпочала 
збір прикордонного мита 

 Після поразки гетьмана І. Мазепи царським 
указом 1714р. був дозволений вивіз товарів з 
України лише через московський кордон (мито 
збиралось в московську скарбницю.   

 1720 р. - всю зовнішню торгівлю було передано 
російським купцям.  
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Становлення зовнішньої торгівлі 

України: 

 експортні вантажопотоки основних 

українських товарів в кінці ХІХ століття 

були спрямовані до Балтії і на Захід, 

зокрема:  

 зернові – 85%;  

 метал – 66%;  

 вугілля – 50%;  

 цукор – 40%;  

 залізничні  рейки – 25%.  
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Становлення зовнішньої торгівлі 

України: 
 Перед 1917 роком в українську промисловість 

було інвестовано 450 млн. золотих руб. 
іноземного капіталу (який забезпечував контроль над 38% 
гірничо-добувної; 90% - металургійної; 88% - машинобудівної; 81% 
- хімічної; 63% - вугільної промисловості;  55% - комунального 
господарства). 

За національною належністю капітал розподілявся 
так:  

 французький - 50%;   

 бельгійський - 33%;   

 німецький - 10%;   

 англійський - 5%;  

 американський - 1%;  

 інші - 1%.   



40 

Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

1) Після 1917 р. відбувалося розірвання 

зв'язків України з західноєвропейськими 

партнерами, звуження економічних 

відносин з державами Балтії та Польщею 

та переорієнтація експорту на 

внутрішньосоюзний ринок.  
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Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

2) У період 1928-40рр. внаслідок абсолютної 

централізації економіки СРСР зовнішня 

торгівля була майже припинена. 

 

 
   (за винятком 1930-38рр., коли в ході індустріалізації 

здійснювався експорт зерна, сільськогосподарської 

сировини, золота та зустрічний імпорт машин, 

устаткування).   



42 

Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

 3) Після другої світової війни економічні зв’язки 
між Україною і Росією скорочуються:  

 експорт металу з 60% 1940р. до 24% 1960р.;   

 вугілля з 30% до 14% ;  

 зерна - майже до повністю.   

 

 Вагомою причиною цієї тенденції слід вважати 
вичерпання ресурсної бази в Україні та 
можливості одержання більш дешевої сировини 
в Росії.  

 Основними експортними товарами залишились цукор, 
машини та обладнання, газ, масло, овочі. Загалом при 
цьому скоротилась і  частка Росії в експорті України до 
інших регіонів СРСР: з 85% в 1940р. до 60% в 1965р.  
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Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

4) З початку 50-х років збільшуються обсяги 

зовнішньої торгівлі України з державами 

середземноморського басейну (експорт машин, 

обладнання, зерна; імпорт бавовни, вовни, руд кольорових металів) та 

країн Західної Європи (Італія, Франція, Західна Німеччина: 

експорт антрациту, переробного чавуну, залізнорудного і магнієвого 

концентрату, коксу, калійних солей, зерна; імпорт машин і устаткування, 

хімічної продукції і пластмас, тканин, кольорових металів).  

 В середині 60-х років важливе місце в українській 

зовнішній торгівлі посідають Японія (експорт антрациту, 

переробного чавуну, деяких машин; імпорт машин і устаткування, хімічної продукції та 

пластмас), Індія (експорт машин, металів), Китай, Куба, 

Пакистан, Шрі Ланка, Індонезія, НДРК.  
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Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

 5) У 70-их рр. в українському експорті зростає 
питома вага сировинних продуктів. У цей період 
відбувався вивіз капіталу з України насамперед до 
Східної Росії та Казахстану. 

 
У 1970 р. частка експорту в загальносоюзному  становила: 

 для природного газу – 100%, 

 залізної руди – 98%, 

 вугілля – 78,3%,  

 марганцю – 51,7%,  

 коксу – 70,9%,  

 чавуну – 80,9%,  

 сталі – 64%.  
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Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

6) У 80-их роках зростала зовнішньо-

торговельна спеціалізація економіки 

України. 
Частка вивозу виробленої в Україні продукції: 

 вугільна промисловість - 27,0%; 

 чорна металургія - 76,3%; 

 хімічна та нафтохімічна промисловість - 83,9%;  

 лісова, деревообробна - 81,0%; 

 будівельних матеріалів - 96,0%;  

 харчова - 93,3%.  
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Основні тенденції розвитку зовнішньої 

торгівлі України в межах СРСР: 

В Українському імпорті переважала така російська 

продукція, як:  

 газ природній (53,4% до загального обсягу імпорту 

з Росії);  

 нафта (18,4%);  

 вантажні автомобілі (3,1%); 

 ділова деревина (1,7%);  

 прокат кольорових металів (1,3%);  

 мінеральні добрива (1,1%);  

 зернозбиральні комбайни (1,1%),  



47 

Експорт між республіками СРСР 

в 1989 р.  
Республіки Обсяг експорту (в % до обсягу виробництва) 

В інші республіки В інші країни 

Росія 18,0 8,6 

Україна 39,1 6,7 

Узбекистан 43,2 7,4 

Казахстан 30,9 3,0 

Бєларусь 69,6 6,5 

Азербайджан 58,7 3,7 

Грузія 53,7 3,9 

Таджикистан 41,8 6,9 

Молдова 62,1 3,4 

Киргизія 50,2 1,2 

Литва 60,9 5,9 

Туркменистан 50,7 4,2 

Вірменія 63,7 1,4 

Латвія 64,1 5,7 

Естонія 66,5 7,4 
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Обсяг експорту в інші 

республіки у 1989 р. (в % до 

обсягу виробництва)  
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Узагальнення: 

 українська економіка хоча і була складовою 
економіки імперії в більшій мірі орієнтувалась на 
інтеграцію з європейськими країнами 

 тяжіння до європейського економічного центру в 
частині такої форми міжнародних економічних 
відносин, як ввіз-вивіз капіталів.  

 перерозподіл фінансових ресурсів в інтересах 
російського економічного центру  

 повна переорієнтацію української економіки після  
1917 р. в напрямку російського економічного 
центру   

 в межах всесоюзного економічного простору 
спостергіалась нееквівалентність товарообміну  
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3. Особливості розвитку зовнішньої 

торгівлі України на сучасному етапі 
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Головні тенденції розвитку 

зовнішньої торгівлі України 
 1) постійне зростання обсягів та географії зовнішньоторговельних 

операцій  
 2006р.: 

 Експорт товарів – 38.367,7 млн. дол. 

 Імпорт товарів – 45.034,5 млн. дол. 

 Негативне сальдо: -6.666,8 млн. дол. 

 

 2007р.: 

 Експорт товарів – 49.248,1 млн. дол. 

 Імпорт товарів – 60.669,9 млн. дол. 

 Негативне сальдо: –11.421,8 млн. дол. 

 

 2008р.: 

 Експорт товарів – 66.954,4 млн. дол. 

 Імпорт товарів – 85.535,4 млн. дол. 

 Негативне сальдо: –18.580,9 млн. дол. 

 

 2009р.  

 Експорт товарів – 39.703 млн. дол. 

 (59,3% до відповідного періоду попереднього року) 

 Імпорт товарів –45.436 млн. дол. 

 (53,1% до відповідного періоду попереднього року) 

 

 

 www.ukrstat.gov.ua 

 

 2010р.  

 експорт товарів - 51430,5 млн.дол., 

 імпорт – 60739,9 млн.дол.  

 Порівняно з 2009р. експорт збільшився 
на 29,6%, імпорт – на 33,7%. 

 Від’ємне сальдо становило 9309,4 
млн.дол. 

 

 2011 р. 

 експорт товарів - 68409,8 млн.дол., 

 імпорт – 82606,9 млн.дол.  

 Порівняно з 2010р. експорт збільшився 
на 33,1%, імпорт – на 36,0%. 

 Від’ємне сальдо становило 14197,1 
млн.дол. 

 

 www.ukrstat.gov.ua 
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Динаміка експорту та імпорту 

товарами 
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Головні тенденції розвитку 

зовнішньої торгівлі України 

 2) спостерігається надмірна 

зовнішньоторговельна залежність України 

від Росії і разом з тим поступове зростання 

частки країн ЄС у ЗТО України; 
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Географічна структура експорту 

України у 2011 р. 

Найбільші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 29% від загального обсягу експорту, 

Туреччини – 5,5%, Італії – 4,4%, Польщі – 4,1%, Індії – 3,3%, Китаю – 3,2% та Білорусі – 2,8%. 
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Географічна структура імпорту 

України у 2011 р. 
 Імпорт з країн СНД становив 45% від загального обсягу, Європи − 32,8% (у т.ч. з країн 

Європейського Союзу − 31,2%), Азії − 16,1%, Америки – 4,7%, Африки – 1,1%, Австралії і 

Океанії – 0,2%. У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з 

Російської Федерації − 35,3%, Німеччини − 8,3%, Китаю − 7,6%, Білорусі – 5,1%, Польщі – 

3,9%, США – 3,1%, Італії – 2,4%. 
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3) товарна структура експорту та 

імпорту має сировинний характер 
 Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них – 31,2% від загального 

обсягу експорту (збільшення на 28,4% проти 2010р.). Мінеральні продукти становили 15% (збільшення на 52,4%), 

 механічні та електричні машини – 9,9% (збільшення на 19,2%), продукти рослинного походження – 8,1% 

(збільшення на 39,1%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 7,9% (збільшення на 

54,9%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,1% (збільшення на 49,3%), жири та 

олії тваринного або рослинного походження – 5% (збільшення на 29,8%). 

 Товарна структура експорту у 2011 р. 
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 В експортних квотах розвинутих та нових 
індустріальних країн частка високотехнологічних 
товарів вища, як мінімум, на порядок. 
Поодинокими, хоча й масштабними, виглядають 
"високотехнологічні прориви" України, таі як 
чотиристоронній космічний проект "Морський 
старт", виробництво й поставки до Пакистану 
новітніх танків, спільний з Іраном комплексний 
інжиніринг проекту літакобудування.    

 Хоча позиції та перспективи України на світовому 
ринку технологій є за багатьма критеріями більш 
сприятливими, ніж у країн, що розвиваються, в 
останнє десятиріччя ми мали в цій сфері від'ємну 
динаміку. 
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Товарна структура імпорту у 2011р. 

 Мінеральні продукти складали 36,4% обсягу імпорту товарів (збільшення на 42,1%). На поставки механічних та 

електричних машин припадало – 15,5% (збільшення на 56,5%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості – 9,7% (збільшення на 23,9%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 

7,5% (збільшення на 69,3%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 5,4% (збільшення на 22,7%), 

чорних металів та виробів з них – 4,8% (збільшення на 41,2%) від загальної вартості імпорту. 
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Головні тенденції розвитку 

зовнішньої торгівлі України 
 4) Найбільшу питому вагу в загальному обсязі 

українського експорту складали транспортні (66%), різні 

ділові, професійні та технічні (13,6%) послуги. 
 

 За 2011 рік обсяг експорту послуг становив 13697,6 млн.дол. США і 

збільшився по відношенню до минулого року на 16,5%, обсяг імпорту – 

6248 млн.дол. і зріс на 14,7%.  

 Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 7449,6 млн.дол. 

(за 2010р. – 6311,7 млн.дол.). 

 Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами 

217 країн світу.  

 

 

 

Порівняно з 2010р. експорт послуг збільшився на 1938,2 млн.дол., у т.ч. за рахунок зростання обсягів послуг 

трубопровідного транспорту – на 397,3 млн.дол. (на 11,8%), різних ділових, професійних та технічних послуг – на 

360,5 млн.дол. (на 23,9%), послуг повітряного транспорту – на 318,9 млн.дол. (на 27%), залізничного – на 283,7 

млн.дол. (на 19,1%), послуг з ремонту – на 189,1 млн.дол. (на 44,3%).  
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Динаміка  обсягів експорту-імпорту послуг 
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Основні країни-партнери в експорті послуг
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5) За обсягами зовнішньоекономічних операцій провідні позиці 

займають м. Київ, Дніпропетровська і Донецька області. 
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6) Низький рівень 

конкурентоспроможності України 

на зовнішньому ринку 
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Рейтинг країн за величиною індексу конкурентоспроможності у 2007 

р. (до фінансової кризи) 
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Рейтинг країн за величиною індексу конкурентоспроможності у 2011-2012 рр. 
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Рейтинг країн за величиною індексу конкурентоспроможності у 2011-2012 рр. 
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 За даними Світового економічного форуму, 

Україна за глобальним індексом 

конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) посіла 82-е 

місце серед 142 країн.  

 Польща та Росія посіли 41-е та 66-е місця 

за GCI. 
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Давос: 
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Українська делегація в Давосі 
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http://pinchukfund.org/upload/iblock/24d/key-speakers.jpg
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Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 

Львівської обл.  

 
 1) У 2011 р. експорт товарів з Львівської області становив 1202,0 

млн дол., імпорт – 3202,4 млн дол.  

 Частка області у експорті України – 1,8%, імпорті – 3,9% 



75 

Географія експорту Львівської 

обл. (всього 92 країни світу) 

 2) Найбільше продукції експортується з 

Львівської обл. до: 
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Географічна структура імпорту Львівської 

обл. (всього 104 країни): 
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3) Товарна структура експорту 

Львівської обл.: 
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Товарна структура імпорту 

Львівської обл.: 

 


