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та зовнішньоекономічної діяльності України

Метою дослідження є зростаюча залежність національної економіки від зовнішніх впливів. У статті порушується питання створення геоеко-
номічної стратегії розвитку держави як повноцінного суб’єкта світових економічних процесів з метою збільшення багатосторонньої співпраці 
та більшої участі в міжнародних і регіональних інтеграційних проєктах. У зв’язку з цим стає зрозумілою необхідність ретельно вивчити особли-
вості ведення й управління міжнародним бізнесом і проаналізувати зовнішньоекономічні зв’язки. Міжнародний бізнес можна визначити як ділову 
взаємодію фірм різних форм власності або їх підрозділів, розташованих у різних країнах, основною метою яких є отримання прибутку, користу-
ючись перевагами міжнародних комерційних операцій. Розглянуто розвиток міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічну діяльність України з 
країнами Азії. Досліджено характер і перспективи розвитку зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та певними країнами Азії, 
обґрунтовано його стратегічні пріоритети та визначено місце країн регіону в геоекономічній стратегії держави. На сучасному етапі економічні 
відносини між Україною та країнами Східної Азії реалізуються через досить обмежені форми співробітництва, які потребують більшої дивер-
сифікації, симетрії та структурної рівноваги. Зроблено висновок, що в системі зовнішньоекономічних пріоритетів України співпраця з країнами 
Східної Азії створює можливості для диверсифікації зовнішньої політики, активізації співпраці з визначенням спільних цілей і завдань двосторон-
нього економічного розвитку. Стратегічною умовою подальшого поглиблення співпраці є взаємне визнання на офіційному рівні стратегічного 
партнерства як важливого елемента, який передбачає підписання додаткових двосторонніх угод про додаткові умови та принципи співпраці.
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Зовнішньоторговельне співробітництво є однією 
з найважливіших складових зовнішньоеконо-
мічних відносин України. Зростаюча залежність 

національної економіки від зовнішніх впливів по-
рушує питання створення геоекономічної стратегії 
розвитку держави як повноцінного суб’єкта світових 
економічних процесів з метою збільшення багатосто-
ронньої співпраці та більшої участі в міжнародних 
і регіональних інтеграційних проєктах. У зв’язку з 
цим стає зрозумілою необхідність ретельно вивчити 
особливості ведення й управління міжнародним біз-
несом і зовнішньоекономічними зв’язками. Міжна-
родний бізнес можна визначити як ділову взаємодію 
фірм різних форм власності або їх підрозділів, роз-
ташованих у різних країнах, основною метою яких є 
отримання прибутку, користуючись перевагами між-
народних комерційних операцій.

Проблему співробітництва України з країнами 
Азії досліджували такі вітчизняні науковці, як О. Г. Бі- 
лорус, 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. Украї-
нець, А. С. Філіпенко та інші.

Об’єкт дослідження – процес розвитку бізнес-
відносин і співпраці між Україною та країнами Азії. 

Предмет дослідження – структура, динаміка та 
перспективи зовнішньоторговельного бізнес-співро-
бітництва між Україною та країнами Азії.

Країни світу існують не ізольовано, навіть най-
розвинутіші з них не здатні забезпечити умови для 
ефективного виробництва всіх видів товарів і послуг. 
Ці завдання вирішуються за допомогою міжнародно-
го співробітництва, яке базується на міжнародному 
поділі праці, який послужив основою міжнародних 
економічних відносин. Країни стають учасниками 
складної системи міжнародних економічних відно-
син, які динамічно розвиваються в умовах глобалі-
зації світових економічних процесів, відкриваючи 
широкі можливості для прискореного розвитку наці-
ональних економік. У результаті географія міжнарод-
ного економічного співробітництва розширюється, 
прискорюючи рух факторів виробництва в різних ви-
дах і формах, що обумовлює необхідність вивчення 
механізмів міжнародного економічного співробітни-
цтва, їх складових і тенденцій у сучасних умовах. 

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 р.  
«Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньо-
економічна діяльність – це діяльність суб’єктів гос-
подарювання України на основі взаємовідносин між 
ними, що відбувається як в Україні, так і за кордоном 
(пункт 8 статті 1). Точніше визначення цієї діяльності 
міститься в Господарському кодексі України. Відпо-
відно до Кодексу бізнес-діяльність суб’єктів господа-
рювання – це господарська діяльність, яка в процесі її 
здійснення вимагає перетину митного кордону Украї-
ни майном та (або) робочою силою. Одним із видів 
зовнішньоекономічної діяльності є експорт та імпорт 
товарів, капіталу та робочої сили.

Експорт – це митний режим, згідно з яким то-
вари вивозяться за межі митної території України 
у вільний обіг без зобов’язання повернути їх на цю 
територію та без встановлення умов їх використан-
ня за межами митної території України [7]. Імпорт – 
митний режим, за якого товари ввозяться на митну 
територію України для вільного обігу без обмеження 
періоду їх перебування на цій території та можуть ви-
користовуватися без будь-яких митних обмежень [7]. 

Найважливішим для практичного втілення 
стратегічного партнерства є правильне визначення 
стратегічних економічних інтересів країн-партнерів 
та  формулювання пріоритетних напрямків на цій 
основі та цілей [1]. Таким чином, розвиток зовніш-
ньоторговельного співробітництва між країнами-
партнерами сприяє ефективному економічному роз-
витку всіх його учасників. Для України зовнішньое-
кономічні відносини, зокрема зовнішньоекономічні 
відносини, є рушійною силою науково-технічного 
розвитку, вони дозволяють активізувати економіку, 
організовуючи спільні дослідження, швидке пере-
оснащення сучасних технологій і промисловості, 
допомагають вирішити багато соціальних проблем, 
тобто ці зв’язки є визначальним фактором. 

Для Азії це можливість економічної динаміки, 
розширення експорту, економічна присутність у сві-
товому поділі праці, нові перспективи інтеграції тощо.

Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів 
і послуг України з азійськими країнами до-
зволить більш чітко визначити місце країн 

регіону в структурі зовнішньої торгівлі України, що 
покаже, які напрями зовнішньоторговельного спів-
робітництва найбільш перспективні [4]. Для цього, 
перш за все, проаналізуємо економічну ситуацію в 
Україні у найзначніший період економічного розви-
тку (2005–2015 рр.).

Одним із найважливіших аспектів зовнішньо-
економічної діяльності України з моменту проголо-
шення незалежності було «формування нового тор-
гового режиму з подальшим його інтеграцією у сві-
тову економіку» [3]. Провідна роль у цьому процесі 
належала формуванню та здійсненню зовнішньотор-
говельної політики України шляхом:
 поступового підвищення ступеня відкритості 

національної економіки;
 послідовної перебудови товарної структури 

експорту та імпорту;
 створення сильного експортного потенціалу;
 впровадження сучасних форм економічного 

співробітництва з країнами-партнерами;
 забезпечення стабільності зовнішньоеконо-

мічних зв’язків.
У зв’язку із ситуацією зміни моделі розвитку вну-

трішнього ринку та характеру зовнішньоторговель-
ного співробітництва України суттєво обмежуються 
перспективи економічного зростання, що підкреслює 
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необхідність заміни та, як наслідок, переорієнтації 
зовнішньоекономічних відносин України на аль-
тернативні ринки для української продукції (рис. 1).  
У 2015 р. український експорт та імпорт були дивер-
сифіковані серед партнерів, причому 27 основних 
експортерів та 18 імпортерів складали відповідно 80% 
загального експорту та імпорту. Індекс проникнення 
імпорту, який відображає частку внутрішнього попи-
ту, яку задовольняє імпорт, для України у 2015 р. ста-
новив 42,3%, що свідчить про часткове задоволення 
внутрішнього попиту як експортом, так і імпортом,  
у 2005 р. значення індексу становило 3,1% [2]. 

реактори, котли, машини» (3,578 млрд дол. США, або 
9,54%), «електричні машини» (2,655 млрд дол., США 
або 7,18%) (рис. 3).

Проведемо SWOT-аналіз стану ринку зовніш-
ньоекономічної діяльності України та Азії (табл. 1). 

PEST-аналіз є маркетинговим інструментом, що 
виявляє політичні (Political), економічні (Economic), 
соціальні (Social) і технологічні (Technological) аспек-
ти зовнішнього середовища компанії [8]. Проаналізує-
мо проблеми макроекономічного стану України за 
допомогою PEST-аналізу (табл. 2). 

Розвиток
інфраструктурних

галузей

Експортні
галузі

електро-
енергетика

транспорт

важка
промисловість

легка
промисловість

фармацевтична
продукція

сільське
господарство

Рис. 1. Основні чинники економічного зростання регіону
Джерело: складено за [5].

У товарній структурі експорту основними гру-
пами були «чорні метали» (8,077 млрд дол. США, 
або 21,19% від загального експорту), «зернові» (6,057 
млрд дол. США, або 14,94%), «жири та олії тварин-
ного або рослинного походження» (3,299 млрд дол. 
США, або 8,95%) (рис. 2).

У товарній структурі імпорту – «мінеральне 
паливо; олія та її продукти» (10,882 млрд дол. США, 
або 29,01% від загального обсягу імпорту), «ядерні 

21%

15%

9%

55%

Чорні
метали

Зернові

Жири та олії тваринного
або рослинного походження

Інші

Рис. 2. Основні групи товарів у товарній структурі 
експорту України 

Джерело: складено за [6].

29,01%

9,54%7,18%

54,27%

Мінеральне паливо;
олія та її продукти

Ядерні реактори,
котли, машини

Електричні 
машини

Інші

Рис. 3. Основні групи товарів у товарній структурі 
імпорту України 

Джерело: складено за [6].

ВИСНОВКИ
Визначальною сферою відносин між Україною 

та країнами Східної Азії є зовнішньоторговельне 
співробітництво. Останнім часом тенденція до збіль-
шення зовнішньої торгівлі між країнами, що мають 
негативне сальдо в торгівлі товарами, стабільна. Об-
сяги імпорту з азійських країн перевищують обсяги 
експорту з України, аналіз товарної структури до-
водить її екстенсивний характер, що проявляється в 
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Таблиця 1

SWOT-аналіз стану ринку зовнішньоекономічної діяльності України

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses)

Значний демографічний потенціал.  
Рухома економічна динаміка.  
Експортна експансія. Економічна присутність у світовому 
розподілі праці. Нові інтеграційні перспективи.  
Регіон Азії досить привабливий для іноземних інвестицій 
через політичну стабільність і відносно низькі витрати на 
робочу силу

Регуляторна складність експортної діяльності.  
Недосконалі форми фінансових розрахунків.  
Недорозвиненість транспортної та ринкової інфраструк-
тури, нормативно-правової бази, практики регулювання 
митних процедур та оподаткування.  
Відсутність інновацій на українському ринку.  
Перевищення експорту над імпортом для України

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)

Розширення та диверсифікація зовнішньоекономічних 
зв’язків.  
Відкриття альтернативних ринків для збільшення експор-
ту українських товарів та послуг.  
Сприяння іноземним інвестиціям.  
Глибша інтеграція у світову економіку.  
Зовнішньоторговельні відносини є рушійною силою на-
уково-технічного розвитку, вони дозволяють активізувати 
економіку, організовуючи спільні дослідження, швидке 
переоснащення сучасних технологій та промисловості

Обмежена або повна відсутність інновацій в Україні про-
тягом останніх десяти років. 
Зростання українського експорту характеризується 
скороченням пропозиції традиційних товарів на існуючі 
ринки, а також зникненням значної кількості товарів, що 
раніше експортувалися.  
Девальвація національних валют, а також погіршення 
умов для залучення іноземних запозичень і прямих іно-
земних інвестицій

Таблиця 2

PEST-аналіз макроекономічного стану України

Політичні фактори Економічні фактори

Військові дії на сході України та анексія Криму.  
Активізація співпраці з країнами Європейського Союзу.  
Погіршення торговельних стосунків з Росією та іншими 
країнами СНД.  
Приватизація підприємств галузі.  
Обмеження на ввезення імпортних товарів

Негативні тенденції в розвитку економіки України.  
Низький платоспроможний попит на внутрішньому ринку. 
Регуляторна складність експортної діяльності.  
Відсутність належної державної підтримки.  
Недосконала податкова та митна політика.  
Перевищення експорту над імпортом для України.  
Недостатність інвестицій і фінансових ресурсів.  
Низька інноваційна активність.  
Постійне зростання цін на матеріально-сировинні товари.  
Низький рівень доходів населення.  
Високі податкові ставки

Соціальні фактори Технологічні фактори

Зменшення кількості працездатного населення.  
Відтік кваліфікованого персоналу за кордон та в інші  
галузі.  
Недостатня кількість кваліфікованого управлінського,  
інженерно-технічного та виробничого персоналу.  
Недостатній рівень соціального забезпечення в галузі.  
Невдоволення населення рівнем життя.  
Низькі заробітні плати

Низький рівень конкурентоспроможності галузі через тех-
нологічне відставання.  
Значний демографічний потенціал.  
НТП у соціальній і виробничих сферах.  
Незначний рівень імпортозаміщення.  
Інноваційність ідей і стартапів

експорті сировини, низькій диверсифікації товарних 
груп і високотехнологічному характері імпорту.

Через ситуацію зміни в моделі розвитку вну-
трішнього ринку та характеру зовнішньотор-
говельного співробітництва України значно 

обмежуються перспективи економічного зростання, 
що підкреслює необхідність заміни, а отже, пере-
орієнтацію зовнішньоекономічних зв’язків України 
на альтернативні ринки української продукції. За ре-

зультатами оцінки факторів зовнішньоторговельного 
співробітництва між Україною та азійськими країна-
ми економічні системи країн є більш взаємодоповню-
ючими, ніж антагоністичними, що супроводжується 
активною економічною, інвестиційною, гуманітар-
ною та іншою співпрацею. Розширення співпраці 
України з країнами Східної Азії є позитивним факто-
ром, включаючи перспективи України для подальшої 
глибшої інтеграції у світову економіку. Для подальшої 
успішної реалізації свого економічного потенціалу 
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Україна повинна переглянути сучасний стан відносин 
із країнами Східної Азії в контексті обраної геоеко-
номічної стратегії та вектора економічного розвитку.

На основі отриманих результатів формуються 
такі основні висновки:
 Сьогодні жодна країна не може існувати ізо-

льовано, самостійно забезпечувати свої на-
ціональні інтереси. Як наслідок, виникає 
об’єктивна потреба в розвитку зовнішньотор-
говельного співробітництва, розвитку шир-
шої мережі партнерства в різних сферах, під-
тримці високих позиції у світових рейтингах.

 У системі зовнішньоекономічних пріори-
тетів України співпраця з Країнами Східної 
Азії створює можливості для диверсифікації 
зовнішньої політики, активізації співпраці 
з визначенням спільних цілей і завдань дво-
стороннього економічного розвитку. Стра-
тегічною умовою подальшого поглиблення 
співпраці є взаємне визнання на офіційному 
рівні стратегічного партнерства як важливого 
елемента, який передбачає підписання додат-
кових двосторонніх угод про додаткові умови 
та принципи співпраці.

 На сучасному етапі економічні відносини між 
Україною та країнами Східної Азії реалізують-
ся через досить обмежені форми співробітни-
цтва, які потребують більшої диверсифікації, 
симетрії та структурної рівноваги.                 
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