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Мета дослідження: виявлення історичних закономірностей і національних
особливостей включення господарства України у систему міжнародних економічних
відносин та обґрунтування на цій основі напрямів вдосконалення державної регуляторної
політики в сфері міжнародної економічної інтеграції.

Завдання дослідження:

• визначення історичних детермінант місця економіки України в системі світового
господарства та якісних характеристик зовнішньоекономічних зв'язків українського
господарства на різних етапах розвитку міжнародних економічних відносин;

• узагальнення історичної практики участі України у міжнародній торгівлі та встановлення
історичних детермінант формування сучасних позицій країни на світових товарних
ринках;

• виявлення взаємозв’язку та взаємовпливу структурних змін економіки, характеру участі
України в міжнародному поділі праці та зовнішньоекономічних зв'язках на різних
історичних етапах розвитку вітчизняного господарства та світової економіки;

• оцінка напрямів, заходів, результатів і довгострокових наслідків для розвитку
господарства України урядової зовнішньоекономічної політики держав, до складу яких
входили українські землі (стимулювання експорту, імпортозаміщення, боргова політика,
науково-технічне співробітництво, імпорт капіталу);

• характеристика географічних векторів і соціально-структурних особливостей різних
хвиль трудової міграції; визначення історико-економічних детермінант перетворення
України на країну-експортера трудових ресурсів;

• обґрунтування практичних рекомендацій щодо використання історичного досвіду у
визначенні національних пріоритетів МЕВ і реалізації євроінтеграційної стратегії.
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Методологічні підходи до історико-економічної реконструкції 
процесу включення України в систему світового господарства

удосконалено методологічний інструментарій економічної історії у частині
визначення теоретико-методологічних основ дослідження процесу формування та
розвитку міжнародних економічних зв’язків України;

застосовано методи емпіричної історії та історичної регіоналістики, компаративного
аналізу як основи дослідження коеволюції політико-економічних процесів
національного, регіонального та глобального рівнів, що дозволило розкрити
взаємообумовленість інституційної динаміки, структурних перетворень
національного господарства та характеру участі в системі міжнародних економічних
відносин;

розроблення та використання еволюційно-інституційних підходів до історико-
економічного дослідження визначило необхідність вивчення процесів соціально-
економічної трансформації національного господарства в контексті:

• структурних зрушень у світовій економіці;

• діалектичної взаємодії місцевого господарства, регіональних, національних і
глобальної економічних систем;

• єдності соціальної, політичної, господарської, історико-культурної та ін.
складових (параметрів) інституційної динаміки в глобальному масштабі;

• характеристики процесів та оцінки результатів трансформації економічної
системи України за критерієм зміни конкурентних позицій у світовому
господарстві.
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Теоретичні основи ретроспективного дослідження 
міжнародної економічної взаємодії

• поєднання базового положення класичної політекономії про поділ праці як основу
суспільного виробництва та обміну (А. Сміт, Д. Рікардо) та засадничих ідей німецької
історичної школи про значення об’єднання, взаємодії на основі доповнення та
синергії, роль неекономічних чинників у визначенні пріоритетів господарського
розвитку, векторів і структури зовнішньоекономічних зв’язків (Ф. Ліст);

• використання теорії міжнародної економічної інтеграції Б. Баласси (стадіальність
розвитку інтеграційних процесів), Дж. Піндера (поєднання позититивної й
негативної інтеграції), теорії міжнародної конкуренції М. Портера та нової теорії
торгівлі П. Кругмана;

• розкриття суті парадигмальних зрушень, що відбулися в розвитку теорії
міжнародної конкуренції у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (нові підходи до
визначення конкурентних переваг та закономірностей розвитку світової торгівлі,
запропоновані в працях Ф. Тауссіґа, М. Познера, Р. Вернона);

• новітня концепція глобальних виробничих мереж (ГВМ) і глобальних ланцюгів
вартості (ГЛВ), які є спробою наукового узагальнення процесів інтернаціоналізації
виробництва та мережевізації економічних структур;

• розроблення проблематики місця сучасної України в системі МПП та науково-
технічної кооперації, питань структури та динаміки міжнародної торгівлі, трудової
міграції, перспектив економічної інтеграції у працях О. Білоруса, В. Гейця,
А. Гриценка, С. Корабліна, Е. Лібанової, В. Сіденка, Т. Осташко, А. Філіпенка та ін.
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Історичні етапи розвитку міжнародних економічних зв’язків 
України на основі періодизації етапів формування 

міжнародного поділу праці і відповідних рівнів 
міжнародних економічних відносин

Комплекс критеріїв періодизації розвитку МЕВ та світового господарства:
1) розширення територіальних горизонтів господарських контактів та масштабів

зовнішньоекономічної взаємодії;
2) рівень технологічного та науково-технічного прогресу;
3) розвиток інституційних механізмів міжнародних економічних відносин.

Основні хронологічні періоди розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України,
що зафіксовані в етапах дослідження:
1) з другої половини XVII до середини ХІХ ст. – доіндустріальний період, формування

національних, регіональних і світового ринків;
2) з другої половини ХІХ до 70-х років ХХ ст. – індустріальний період, розвиток

міжнародного поділу праці на основі обмеженої мобільності ключових видів
економічних ресурсів;

3) з останньої третини ХХ ст. по т.ч. – економічна інтеграція та глобалізація на основі
поглиблення традиційних і становлення нових форм постіндустріальних
міжнародних економічних зв’язків.
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Історична морфологія включення господарства України в 
систему світового господарства

1) включення в систему міжнародного поділу праці і зовнішньої торгівлі (від часу її
зародження) та формування векторів товарного транзиту;

2) участь у міжнародних міграційних потоках робочої сили (від початку аграрної
революції та промислового перевороту), в яких українські землі виступали
здебільшого в якості донора трудових ресурсів;

3) інкорпорація до єдиного економічного простору держав, до складу яких входили
українські землі (на етапі остаточного оформлення національних ринків і держав);

4) включення українського господарства в міжнародний рух капіталу, переважно як
реципієнта (з другої половини ХІХ ст.);

5) форми міжнародного науково-технічного співробітництва (з першої третини ХХ ст.)
– концесії, інжиніринг, залучення зарубіжних фахівців, участь у міжнародних
науково-дослідних інституціях та програмах;

6) виробнича кооперація та економічна інтеграція в межах т. зв. «соціалістичного
табору» (1950-і – 1980-і роки);

7) участь України як самостійного політико-економічного суб’єкта у міжнародних
економічних відносинах на ринкових засадах, включення в систему глобальної
конкуренції та структуру глобальних мереж, участь у нових формах економічної
кооперації та функціонування міжнародних ринків праці, капіталу, ІКТ (1990-і рр. –
по т.ч.).
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Місце України в зовнішньоторговельних зв’язках на етапі 
становлення світового товарного ринку

• на етапі встановлення міжнародних торгових контактів домінувало
вивезення продукції аграрного сектору, мисливства, бортництва та інших
промислів, проте в другій половині ХІ ст. частка готової ремісничої продукції
поступово почала зростати. На експорт у східні та європейські країни, а
також до Візантії йшли зброя, якісні ювелірні вироби, обереги (хрестики,
образки святих), виготовлені київськими майстрами замки, що мали великий
попит на європейських ринках. Київська Русь стала провідним центром
міжнародної транзитної торгівлі та одним із лідерів в експорті майже всіх
існуючих у той час ремісничих товарів.

• впродовж XIV – XVII ст. відбувалось скорочення міжнародних економічних
зв’язків України, що було обумовлене такими факторами: втрата власної
державності; зміна торговельних шляхів; інституційне обмеження діяльності
руських ремісників (поширення цехового устрою) та купців; звуження ринку
робочої сили через зростання феодально-кріпосницької залежності селян;
зменшення ремісничого асортименту та зростання ролі продукції сільського
господарства в міжнародній торгівлі.
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Чинники трансформації міжнародних економічних зв’язків

України в період формування міжнародної торговельної

системи індустріальної цивілізації:

• втрата власної незалежності та входження до складу сусідніх державних утворень;
• зміна векторів торговельних зв’язків;
• зростання ролі партикулярного права;
• інституційне обмеження діяльності руських ремісників та купців;
• звуження ринку робочої сили;
• уповільнення процесу структурної диверсифікації виробництва.

Вплив Великих географічних відкриттів та «революції цін» у

Європі на траєкторію розвитку господарства українських

земель:

• послаблення переваг транзитної торгівлі між Сходом та Заходом;
• утвердження фільварково-панщинної системи на українських теренах;
• закріплення сировинної експортної спеціалізації українського господарства.

Бар'єри становлення національного купецького стану:

• митні та правові перешкоди українському купецтву до участі в прибутковій європейської
торгівлі та переорієнтація на місцеві ринки;
• обмеження в доступі до займання адміністративних посад та участі в політичних процесах;
• труднощі у творенні торгових організацій (гільдій) за етнічними ознаками;
• відсутність юридичної визначеності серед інших станів.
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Зовнішня торгівля у ХІХ ст.

• В експорті переважала аграрна продукція й сировина (зернові
культури, ліс, велика рогата худоба, коні, шкіра, щетина, вовна,
сало, льон, коноплі, олія, цукор тощо);

• зростала частка вивозу промислових товарів (сукно, свічки, мило,
канати, спирт, цукор, металопродукція, мідь, залізні та
марганцеві руди тощо);

• зберігався високий рівень імпортозалежності внутрішнього ринку
від іноземної сировини, напівфабрикатів, машин та обладнання,
готових виробів. Ввозилися бавовняні та вовняні тканини, фарби,
спиртні напої, бавовна, сіль, прянощі, шовк, фрукти, тютюн,
оливкова олія;

• у географічній структурі зовнішньої торгівлі найбільшу частку
займали Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія,
Голландія, Бельгія, Греція, Туреччина. Але найбільше продукції й
сировини вивозилося до інших губерній Російської Імперії.
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Домінування вивозу стратегічної промислової та аграрної 
продукції з українських губерній до інших регіонів 

Російської імперії у 1880–1890-х рр. 
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Кам’яне вугілля

Залізна руда

Селітра

Борошно та спирт

Український ринок та експорт, % Вивіз до метрополії, %
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Вплив торговельного протекціонізму на господарство України 
у ХІХ – на початку ХХ ст.

- закріплення безсуб’єктності українських виробників у
зовнішньоекономічних відносинах, через що значний обсяг
виробленої аграрної й промислової продукції спрямовувався не на
зовнішні ринки, а до метрополій
- збереження аграрно-сировинної спеціалізації економіки
- монополізація виробництва та розбалансування внутрішнього ринку
- диспропорційність розвитку нових і традиційних галузей
господарства
- загострення соціальних проблем і суперечностей

- кількісне нарощування обсягів зовнішньоторговельних операцій
- розширення географічних векторів зовнішньоторговельних зв'язків
- підвищення значимості українського регіону як транзитного
центру
- структурна перебудова господарства у напрямі розвитку
потужного промислового сектору
- товаризація виробництва у відносно нових галузях (паперова,
селітроваріння, канатне, скляне виробництво)
- становлення спеціалізованих промислових районів
- формування окремих рис ринкового господарства
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Кількість

підприємств

Питома вага, % Величина капіталу, 

мнл. руб.

Питома вага,

%

Гірнича промисловість 183 26,75 822,8 37,1

Обробка металу, 

машинобудування

123 18 392,6 17,7

Обробка мінер. речовин 17 2,5 18,3 0,8

Текстильна пром. 87 12,7 192,6 8.7

Хімічна пром. 46 6,7 78,25 3,5

Паперова та поліграфічна пром. 12 1.75 31,5 1,4

Харчова пром. 36 5,3 37,4 1,7

Лісова пром. 20 3 31,15 1,4

Обробка продукції скотарства 8 1,2 14,45 0,7

Торгівля 26 3,8 77,7 3,5

Транспорт 10 1,5 26,75 1,2

Страхові установи 13 1,9 5,9 0,3

Кредитні установи 40 6 227,7 10,3

Міське господарство 73 10,7 259,5 11,7

всього 684 100 2216,6 100

Галузева структура іноземного капіталу в Україні (1917 р.)
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Результати імпорту іноземного капіталу на межі ХІХ–ХХ ст. 

Іноземний капітал - основний рушій пришвидшеної індустріалізації та
інституційної трансформації ринкового середовища, що спричинило
мультиплікативний ефект модернізації всіх рівнів суспільних відносин, а
саме:

• техніко-технологічного (індустріалізація виробництва та поширення
передових промислових технологій);

• організаційно-економічного (формування системи ринків, розвиток
підприємницького середовища та фабричного господарства);

• соціокультурного (посилення соціального розшарування та
оформленням нової моделі соціальної стратифікації; зростанням
соціальної мобільності в суспільстві та урбанізація; секуляризація
освіти та підвищенням рівня грамотності);

• політичного (трансформація традиційної авторитарної моделі
суспільного управління, яка була поступово витіснена раціонально-
бюрократичним адміністративним регулюванням, що спирається на
закон і демократичні процедури).
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Урядові 
заходи

• Районування цін

• Казенні замовлення 
та квоти

• Митно-тарифна 
політика

• Пільгове 
кредитування

• Субсидії та премії за 
готову продукцію

Організаційні 
форми 

міжнародної 
інтеграції

• Синдикати

• Трести

• Картелі

• Пули

• Асоціації

• ринги

Результати 
інтеграційного 

процесу

• Економія виробничих 
та трансакційних
витрат

• Підвищення конкурен-
тоспроможності

• Зниження фінансових і 
комерційних ризиків

Вплив заходів державної політики на розвиток організаційних форм 
інтеграційних зв'язків та результати міжнародної інтеграції 

кінець ХІХ – початок ХХ ст.
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Виробнича інтеграція як форма МЕВ на межі ХІХ-ХХ ст. 

За підтримки держави та за участю іноземного капіталу постали такі
вертикально та горизонтально інтегровані корпоративні структури:

• унітарного типу (акціонерно-пайові та гарантовані державою акціонерні компанії);

• холдингові акціонерні компанії у формі фінансово-промислових об’єднань;

• мультидивізіональні корпоративні організації (трести, синдикати, концерни), які отримали
найбільший розвиток у таких вітчизняних галузях як гірнича, вугільна, металургійна та
цукрова.

Іноземний капітал переважно французького і бельгійського походження
домінував у найбільших промислових підприємствах України: «Російський
Провіданс», «Шодуар», «Гартман», Дружківському, Таганрозькому,
Петровському, Дніпровському, Донецько-Юріївському, Костянтинівському,
Макіївському, Ольховському підприємствах. Німецький капітал домінував у
Краматорському металургійному товаристві; англійським капіталом було
засноване найбільше у Європі Новоросійське металургійне товариство. Ці
підприємства були включені в міжнародні ланцюги виробництва.

У регіональному розрізі найбільші обсяги іноземних капіталів були
представлені у Південному промисловому районі, де іноземні інвестиції
домінували у статутних фондах практично всіх великих металургійних
підприємств. На початок ХХ ст. майже всі великі металургійні заводи
Донбасу належали іноземним акціонерним товариствам. Під контролем
іноземного капіталу наприкінці ХІХ ст. знаходилося 67% виплавки чавуну,
58% видобутку залізної руди, 70% видобуток кам‘яного вугілля української
промисловості.
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Соціально-економічні наслідки розвитку горизонтальної й 
вертикальної виробничої інтеграції

 модернізація організаційних форм, норм та технологій

виробництва;

 пришвидшена регіональна кластеризація господарства України;

 виробнича інтеграція в Україні розвивалася у більш складних

формах комбінованих багатонаціональних конгломератів та

швидшими темпами, ніж у всій іншій імперії і, навіть, у

європейських країнах;

 поглиблення виробничої спеціалізації господарства України та

зростання його конкурентоспроможності у порівнянні з іншими

регіонами Російської імперії.
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Міграція українців на різних етапах формування 
міжнародного поділу праці

•політична (внаслідок експансії азійських народів та
європейської колонізації, мазепинська еміграція на початку
ХVІІІ ст., еміграція козаків внаслідок руйнування Запорізької
Січі в кінці ХVІІІ ст.);

•трудова (із західноукраїнських земель до Австро-Угорщини,
Словаччини, Сербії, Румунії; із східноукраїнських земель
добровільно та примусово до Російської імперії).

Міграція українців на 
доіндустріальному 

етапі розвитку

•інституційні (відміна кріпосництва);

•демографічні (зниження рівня смертності населення за умови
збереження високої народжуваності);

•соціально-економічні (малоземелля українських селян,
масове зубожіння та низький рівень життя);

•інноваційно-інфраструктурні (розвиток новітніх засобів
сполучення та великі географічні відкриття);

•заохочення до переселення з боку інших держав.

Чинники трудової 
міграції українців на 

індустріальному етапі
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Напрямки міграційних потоків українців в умовах 
формування індустріальної цивілізації
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Історико-економічне трактування чинників перетворення 
України на країну-експортера трудових ресурсів

• малоземелля та відносне перенаселення у другій половині ХІХ ст. як
наслідок неефективних механізмів ринкових перетворень у сільському
господарстві;

• формування потужного еміграційного потенціалу у другій половині ХХ ст. в
умовах закритості СРСР та специфіки залучення трудових ресурсів;

• комплекс соціальних, економічних та політичних мотивів у роки державної
незалежності – різниця в рівнях доходів, якості життя, політична та
економічна нестабільність, мотиви, пов’язані з військовою агресією на Сході
країни та анексією Криму Російською Федерацією;

• пошук шляхів самореалізації та соціального комфорту, а також ситуація на
світовому ринку праці, безвізовий режим, ефективна міграційна політика
країн-реципієнтів та відсутність превентивної державної політики розвитку
ринку праці.

Внаслідок масштабної й тривалої трудової та інтелектуальної еміграції
Україна втрачає людський потенціал модернізації, уповільнюється розвиток
інноваційного підприємництва, сучасної освіти та науки.
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Міжнародна науково-виробнича кооперація в рамках реалізації 
радянської програми прискореної індустріалізації 

(1920-і – 1930-і роки)

• Надання концесій;

• промислове співробітництво; 

• виробниче кооперування; 

• науково-технічне кооперування; 

• співпраця в області проектування і будівництва промислових 
об’єктів; 

• кооперація в сфері підготовки та навчання інженерно-технічного 
персоналу; 

• обмін вченими, фахівцями та організація спільних промислових 
виставок; 

• обмін науково-технічною інформацією. 
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Розвиток виробничої кооперації 
підприємств України в межах народногосподарського 

комплексу СРСР 

21

Пріоритетом були загальносоюзні цілі, завдання
посилення взаємозвязків між регіонами та союзними
республіками;

Виробнича кооперація відбувалась на основі
централізованого планування та управління,

що здійснювалось через прямий розподіл та планову
алокацію ресурсів, створення сталих вертикально- та 
горизонтально-інтегрованих виробничих ланцюжків 

Не враховувала порівняльної оцінки
конкурентних переваг регіональних економік.  

Наслідками стали формування незавершених
виробничих циклів, залежність від системи
загальносоюзного постачання та збуту продукції, 
зниження потенціалу модернізації
господарського комплексу України в умовах
відсутності ринково-корнкурентних механізмів
стимулювання інновацій та зниження витрат
виробництва.



Радянська політика стимулювання експорту та 
імпортозаміщення

Соціально-економічні наслідки для України

- зростання обсягів експортно-імпортних операцій 
- розширення географічних векторів товаропотоків
- зниження залежності внутрішнього ринку від 
іноземної продукції масового споживання
- формування потужної технічної й промислової бази 
- реструктуризація експорту у напрямі збільшення 
вивозу продукції машинобудування, металургії, 
енергетичної та хімічної галузей

- консервування екстенсивного та сировинно-
продовольчого характеру зовнішньої торгівлі
- поглиблення рівня технічної імпортозалежності
економіки
- перетворення країни на енергетичну та паливно-
сировинну базу для розбудови господарства країн РЕВ
- використання  вітчизняного експортного потенціалу 
на користь ідеолого-політичних інтересів радянської 
влади

Методи та інструменти реалізації 
- державний монополізм зовнішньої торгівлі та позбавлення республік автономії у веденні ЗЕД
- державна підтримка промисловості через виробниче субсидування та пряму фінансову допомогу
- централізовано-планова система управління
- соціалістична інтеграція – стримування розвитку співробітництва з капіталістичними країнами
- кредитні та клірингові механізми взаємодії з торговельними партнерами
- система ввізних та вивізних мит, транзитних платежів та практика експортних премій
- виставково-ярмаркова діяльність
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Обсяг та структура експорту УРСР 
у 1960-1980-х роках

23

З підприємств УРСР до інших радянських 
республік та за кордон активно вивозили 

металургійне, енергетичне та гірничошахтне 
обладнання, турбіни, електродвигуни, станки, 

дизелі, трактори, екскаватори, автобуси, 
сільськогосподарські машини, літаки та авіа 

обладнання, телевізори, радіоприймачі, 
вироби оптичної та приладобудівної 

промисловості, медичне обладнання та 
фармацевтичні препарати тощо

Поряд із імпортом машин та обладнання із Заходу, 
відбувався експорт продукції машинобудування українських 
підприємств на Схід – до середньоазіатських республік СРСР, 

Монголії, Кореї, В’єтнаму, Індії, Іраку, Ірану, Сирії, 
Афганістану, Пакистану та ін. 

Україна в ланцюгах поставок займала 
проміжне положення між Заходом і Сходом, 

слугувала своєрідною механічною 
майстернею для країн і регіонів, менш 

розвинених у структурно-технологічному 
відношенні. Така позиція певною мірою 
зрівноважувала залежність від зовнішніх 

поставок сировини і палива



Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України 
у 1990-х – 2010-х роках

Тенденції змін зовнішньоторговельних відносин України

ендогенні

- криза економічних трансформацій 1990-х рр.
- крах державної програми приватизації
- посилення влади окремих фінансово-бізнесових груп
- політична нестабільність та неефективність 
державного управління
- поглиблення соціальних диспропорцій

екзогенні

- прискорена політична та економічна глобалізація світу
- розвиток геополітичного плюралізму
- інтернаціоналізація виробництва
- інвестиційне прискорення
- лібералізація зовнішньоекономічної взаємодії
- трансформація системи МПП

Формування екзогенної моделі економіки

• посилення залежності національного виробництва від 
зовнішніх ринків

• випереджання темпів росту показників зовнішньої торгівлі 
відносно динаміки ВВП країни

• зростання інтенсивності експортно-імпортних операцій в 
розрахунку на душу населення

• зниження рівня митно-тарифного регулювання імпорту

• активізація участі країни у МПП

Посилення інтеграції до світового 
торговельного простору

•створення спільних зон вільної торгівлі з країнами СНД, ГУАМ, ЄАВТ, 
Македонією, Чорногорією, участь у СОТ, ВМО, МТП

•зменшення тарифних та нетарифних обмежень доступу українських 
товарів на світові ринки

•формування багатовекторності зовнішньоторговельного курсу 
України через поступову переорієнтацію вітчизняних експортно-
імпортних потоків з країн СНД на країни Європи та Азії

•інтенсифікація українських ділових контактів

• збереження стійких позицій України як експортера 
низькотехнологічних товарів та імпортера готової продукції
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Товарна структура українського експорту у 2019 р.
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Товарна структура зовнішньої торгівлі України (2007–2019рр.)

Складено на основі: Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами України // Державна служба 
статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Спостерігається відчутне зменшення експорту машин та обладнання, хімічної продукції, натомість 
зростає їх імпорт. Разом з тим, позитивну динаміку показує експорт аграрної продукції. Зростання 
впродовж останнього десятиліття імпорту продукції таких традиційних для українського 
господарства галузей як машинобудування, харчова та хімічна промисловість вказує на критичні 
зміни в зовнішньоекономічних позиціях України. 
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Статті торгівлі 2007 2011 2015 2019

Експорт,% Імпорт,% Експорт,% Імпорт,% Експорт,% Імпорт,% Експорт,% Імпорт,%

Недорогоцінні 
метали

42,2 7,8 32,6 6,9 24,8 5,3 20,5 6,0

Машини та 
обладнання

10,1 17,4 9,8 14,6 10,3 16,7 8,9 21,9

Мінеральна 
продукція

8,7 28,5 15,1 37,0 8,1 31,2 9,7 21,4

Хім.продукція 8,2 8,8 7,4 9,9 5,6 13,4 3,9 12,3

Продукція 
рослинництва і 
тваринництва

5,0 2,7 9,6 3,4 23,1 4,6 28,4 4,8

Готові харчові 
продукти

4,2 3,4 4,3 3,7 6,5 4,3 6,4 4,3

Жири та олії 3,5 0,6 5,0 0,6 8,7 0,5 9,5 0,4

Інше 18,1 30,8 16,2 23,9 12,9 24,0 12,7 28,9

http://www.ukrstat.gov.ua/


Трансформація географічної структури українського 
експорту в 2008–2019 рр.

Формування багатовекторності зовнішньоторговельного курсу України відбулося через

поступову переорієнтацію частини вітчизняних експортно-імпортних товарних потоків на

країни Європи (Німеччина, Італія, Польща) та Азії (Китай, Туреччина).
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Канали та результати сучасної міжнародної науково-
дослідної співпраці України

• підписання Угоди про «Горизонт 2020»;

• ратифікація Угоди про науково-технічне співробітництво;

• підписання Угоди про наукову й технологічну співпрацю та асоційовану участь
України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018);

• ратифікація й нотифікація угоди стосовно надання статусу асоційованого члена в
CERN;

• асоційоване членство в EIRO EuroFusion;

• підписання Рамкової угоди з підтримки дослідницької діяльності між НАН України та
JRC;

• формування мережі НКП «Горизонт 2020»;

• проведення незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та
інновацій України з використанням PSF;

• участь у трьох дослідницьких інфраструктурах ESFRI, що перебувають на стадії
будівництва;

• розбудова національних цифрових інфраструктур для досліджень та освіти:
діяльність освітніх мереж УРАН та УарНЕТ, а також мережі з розподілених обчислень
та обробки даних – Українського національного Гріду.
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Періодизація розвитку міграційних процесів у незалежній Україні

Період Особливості міграційних процесів

Початок 1990-х років позитивний приріст внаслідок повернення українців на історичну батьківщину

Середина 1990-х – 2004 рр.
формування потоків «заробітчан», наростаюча еміграція внаслідок
економічної кризи та зниження рівня життя

2005 – 2008 рр. зменшення обсягів міграційних втрат як реакція на відновлення економічного
зростання, збільшення зайнятості, заробітної плати і соціальних трансфертів

2008 – 2009 рр. зворотна тенденція, збільшення міграції на тлі світової фінансової кризи

2010 – 2013 рр.
підвищення міграційної готовності в умовах антидемократичних перетворень і
часткова трансформація сезонної трудової міграції в еміграцію.

2014 – 2016 рр.
анексія Російською Федерацією АР Крим та російсько-українська війна
призвели до появи вимушених переселенців і біженців, нової хвилі еміграції;
економічний спад активізував сезонну трудову міграцію.

2017 – до нині
зміна вектору трудової міграції на користь європейських країн, обумовлена
геополітичними змінами, відкритістю національної економіки, лібералізацією
візового контролю, посиленням євроінтеграційних процесів.



Період Мета Засоби Наслідки

Давньоруська 
держава 
Х-ХІІ ст.

Приватне збагачення 
та споживання 
княжої верхівки

Екстрактивна політика. 
Експорт металевих виробів, зброї, 

хутра, рабів

Ресурсне виснаження, 
зовнішня експансія, 

розпад держави 

Польська «волочна» 
реформа 1557 р.

Приватне збагачення 
та споживання 

шляхти

Екстрактивна політика, 
позаекономічний примус. Експорт 
зерна, худоби, деревини, поташу

Вирубування лісів, занепад 
селянського господарства,

втеча селян 

Реформи Петра І, 
ХVІІІ ст.

Зміцнення 
централізованої 

російської держави

Екстрактивна політика, 
позаекономічний примус.

Переорієнтація експортних потоків 
на російські митниці і порти

Розвиток мануфактур, 
інтеграція до імперської 

економіки 

Російсько-імперська 
індустріалізація 
кінця ХІХ ст.

Поповнення 
золотого 

запасу казни

Екстрактивна політика,  
економічний примус. Експорт зерна 

й цукру, протекціонізм

Диспропорційний розвиток 
промисловості, аграрно-
сировинна спеціалізація

Радянська 
індустріалізація 
ХХ ст. 

Технологічна 
модернізація, 

зміцнення 
обороноздатності

Екстрактивна політика. Експорт 
зерна, імпорт машин і  обладнання, 

залучення іноземних фахівців 

Структурний дисбаланс у бік 
групи «А», виснаження 
сільського господарства

Незалежна Україна 
кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

Приватне збагачення 
та споживання 

бізнес-еліти, приток
валюти 

Економічний примус, 
експорт зерна, олії, 

чорних металів

Аграрно-сировинна 
спеціалізація, занепад 

фермерського господарства

Спрямування, заходи та наслідки

державної зовнішньоекономічної політики
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Історична траєкторія зовнішньоекономічних зв’язків України
визначається:

• тяглістю та неперервністю участі
українського господарства у
світовій економіці – Україна на
всіх етапах становлення та
розвитку світового господарства
брала участь у формах
міжнародних економічних
відносин, які розвивалися
відповідно до розширення
просторових горизонтів
економічних зв’язків та
зростання мобільності
ключових економічних ресурсів,
зміни технологічних укладів і
розвитку інституційних форм
міжнародної економічної
інтеграції

• втратою політико-економічної 
суб’єктності внаслідок 
відсутності національної 
держави впродовж понад трьох 
століть і визначального впливу 
політик держав, до складу яких 
входили українські землі, на 
структуру виробництва та 
експорту, вектори 
зовнішньоторговельних 
контактів, ступінь інтегрованості 
в загальнодержавний 
економічний комплекс.
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Історичні детермінанти місця економіки України в системі МПП та 
міжнародної економічної інтеграції

• друга половина XVII – середина ХІХ ст. (доіндустріальний період розвитку господарства, формування
національних, регіональних і світового ринків) – екстенсивний розвиток зовнішньоторговельних
зв’язків під впливом екзогенних чинників, зокрема Великих географічних відкриттів, революції цін в
Західній Європі, заохочувальної політики Польської держави щодо експорту українського збіжжя,
переорієнтації Московською державою продукції українських виробників на внутрішньо імперські
ринки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі характеризується втратою лідерських позицій за
технологічним рівнем і переходом у статус «житниці Європи», що закріпився внаслідок покріпачення
українського населення і насадження високотоварного фільваркового господарства;

• друга половина ХІХ – 80-і роки ХХ ст. (індустріальний період, розвиток міжнародного поділу праці на
основі обмеженої мобільності ключових видів економічних ресурсів) – внаслідок індустріальних
перетворень господарства України відбулася зміна його спеціалізації (від аграрної до аграрно-
індустріальної) та зміна статусу – від постачальника аграрної та промислової сировини до виробника
машин, обладнання, вузлів і деталей для складної системи інтеграційних зв’язків, переважно в межах
Російської та Австрійської імперій; з 1920-х років – СРСР; з 1950-х років – СРСР та країн соціалістичної
співдружності; з кінця 1960-х років до них додалися т. зв. «країни народної демократії»; при цьому з
середини ХХ ст. – локалізація участі в МЕВ переважно на неконкурентних засадах економічної
взаємодії в межах державної монополії зовнішньоекономічної діяльності;

• з кінця ХХ ст. по т.ч. (економічна глобалізація, становлення нових форм постіндустріальних
міжнародних економічних зв’язків) – внаслідок постсоціалістичної економічної дезінтеграції, попри
здобуття державної незалежності, позиції України на міжнародних ринках характеризуються
посиленням імпортозалежності та залежності від світової кон’юнктури сировинних ринків. Загалом
упродовж усіх періодів посилення локальної заінтегрованості українського господарства в
централізовану економічну систему призводить до втрати міжнародної конкурентоспроможності на
відкритих ринках. 32



Характер участі України в світовому господарстві

Внутрішні чинники:
• обмеження товарно-грошових відносин і конкуренції;
• нееластична пропозиція факторів виробництва внаслідок державної монополії та

низька норма заміщення праці капіталом через відсутність механізмів
капіталоутворення;

• блокування економічних стимулів переходу до виробництва високотехнологічної
продукції виробничого призначення та високоякісної продукції особистого
споживання.

Зовнішні чинники:
• опосередкована участь у міжнародних економічних відносинах у період

бездержавності;
• асиметрія режиму лібералізації торгівлі в сучасних умовах.

Історично культурно-ментальна єдність як ознака цілісності господарського розвитку на
всьому історичному ареалі етнічних українських земель та їхнє порубіжне географічне
положення на стику цивілізацій обумовили традиційну полівекторність міжнародних
економічних зв'язків незалежно від національних, релігійних та культурних
відмінностей.

Упродовж усіх історичних періодів посилення локальної заінтегрованості українського
господарства в централізовану економічну систему призводить до втрати міжнародної
конкурентоспроможності на відкритих ринках.
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Концепція історії міжнародної економічної взаємодії 
господарства України

На основі історико-економічного дослідження включення українського господарства в
систему світової торгівлі, міжнародного руху капіталу та робочої сили, науково-
технічного співробітництва, міжнародної економічної інтеграції запропоновано цілісну
концепцію історії міжнародної економічної взаємодії господарства України, що
розкриває зміст, тенденції та закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
українського господарства на різних історичних етапах, від періоду формування
регіональних ринків до становлення сучасної глобальної економіки.

Виявлено залежність між експортоорієнтованим характером економіки та її
спроможністю до структурно-технологічної модернізації. На основі історико-
економічного узагальнення взаємовпливу структурних трансформацій та
зовнішньоекономічної діяльності на різних етапах розвитку вітчизняної економіки,
встановлено закономірність, що в умовах технологічного відставання та відсутності
належних інституційних запобіжників, експортна орієнтованість структурних
перетворень дозволяє в короткостроковому періоді вирішити нагальні завдання
фіскального чи технологічного характеру, проте в довгостроковій перспективі зумовлює
формування диспропорційної господарської структури, закріплюючи аграрно-
сировинний характер участі економіки у міжнародному поділі праці, посилює її
залежність від кон’юнктури світових ринків та погодно-кліматичних чинників,
характерну для слаборозвинених країн, і створює ризики ресурсного виснаження
економіки через редистрибутивну рентну поведінку еліти, внаслідок чого виникає
кумулятивна взаємообумовленість інституційної та структурної інерцій, що формує
своєрідну «пастку маргінальності», підриває основи економічного і державного
суверенітету країни.
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Наукові засади вироблення державної 
зовнішньоекономічної стратегії

Необхідність врахування попередньої траєкторії економічного розвитку, а саме –
історичної динаміки взаємодії національних пріоритетів та інституційних
детермінант зовнішнього середовища.

Історико-економічне дослідження структурних змін господарства, заходів та
пріоритетів зовнішньоекономічної політики, тенденцій розвитку світової економіки
дає підстави визначити ключову ланку, що забезпечує розвиток / блокування
зовнішньоекономічних відносин та включення національної економіки в систему
світового господарства, а саме: поєднання структурної залежності економіки та
інституційного відчуження від зовнішнього середовища.

Виявлено причини формування характеру участі України в світовому господарстві та
міжнародних ланцюгах доданої вартості під впливом внутрішніх (риси економічної
системи, в межах якої розвивалося господарство України: обмеження товарно-
грошових відносин і конкуренції, нееластична пропозиція факторів виробництва
внаслідок державної монополії та низька норма заміщення праці капіталом через
відсутність механізмів капіталоутворення, блоковані економічні стимули переходу
до виробництва високотехнологічної продукції виробничого призначення та
високоякісної продукції особистого споживання) та зовнішніх чинників
(опосередкована участь у міжнародних економічних відносинах у період
бездержавності та асиметрія режиму лібералізації торгівлі в сучасних умовах).
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Рекомендації щодо використання історичного досвіду у 
визначенні національних пріоритетів МЕВ і реалізації 

євроінтеграційної стратегії

З урахуванням історико-інституційних детермінант, обґрунтована доцільність – з
метою зміцнення економічного суверенітету держави, розвитку національного
господарства та забезпечення його міжнародної конкурентоспроможності –
проведення державної довгострокової стратегічної політики, направленої, з одного
боку, на подолання структурної залежності, а з іншого – на зменшення інституційного
розриву, сформованого внаслідок тривалого укорінення практик неринкової
економічної моделі.

Запропоновані підходи щодо напрямів оптимізації державної регуляторної політики
для створення потенціалу міжнародної конкурентоспроможності країни у
високотехнологічних галузях, а саме:

• стимулювання попиту на інноваційні продукти; формування нової моделі споживчої
поведінки, орієнтованої на пріоритети сталого розвитку;

• культивування довгострокових горизонтів планування в усіх сферах соціального
життя; перегляд державної політики в сфері освіти на засадах відновлення та
новому якісному рівні системи підготовки фахівців у галузі природничих і точних
наук;

• примноження та реалізація економічного потенціалу інтелектуального та
соціального капіталу.
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Державна політика залучення іноземних капіталів

Результативність вітчизняного досвіду залучення іноземних інвестицій, що
стали основним рушієм мультиплікативної організаційно-економічної, техніко-
технологічної, соціокультурної та політичної модернізації вітчизняних
економіки та суспільства на межі ХІХ – на початку ХХ ст., дає підстави для
рекомендацій щодо розроблення комплексної державної стратегії залучення
іноземних інвестицій, що має забезпечити:

• посилення міжнародного іміджу держави за рахунок зниження рівня
корупції, детінізації економіки та ліквідації дискримінаційних форм
розподілу ресурсів;

• забезпечення транспарентності та посилення інвестиційної привабливості
українського підприємницького сектору та зміцнення правових засад
гарантування прав власності;

• розвиток системи страхування іноземних інвестицій від ризиків;
запровадження системи контролю за легітимністю та доброчесністю
походження інвестицій;

• розроблення механізмів публічного контролю за дотриманням
інвестиційних зобов’язань та наслідками інвестування для суспільного
розвитку.
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Формування сучасної моделі 
зовнішньоторговельних зв’язків України 

Складовими зовнішньоторговельної політики мають стати:  

• нівелювання історично сформованої політико-економічної та ментальної 
залежності України від окремих країн пострадянського простору; 

• подальша диверсифікація векторів та напрямів вітчизняного 
торговельно-економічного співробітництва; 

• реалізація організаційно-економічних (електронні бар’єри, 
опосередковане експортне преміювання та субсидування, податкові 
пільги, інформаційне забезпечення виробників, торговельні угоди тощо) 
інструментів підтримки вітчизняних виробників та експортерів; 

• державне сприяння розвитку інноваційно-інформаційних секторів 
національного господарства з метою нарощування технологічного 
експорту та посилення позицій країни на міжнародних ринках ділових, 
комп’ютерно-інформаційних, фінансових послуг; 

• створення сприятливого конкурентного середовища на внутрішньому 
ринку. 
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Реалізація євроінтеграційної стратегії розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків України

• Нагальним питанням розвитку двосторонніх відносин між Україною та ЄС є
узгодження позицій та необхідних дій для підписання Угоди про оцінку
відповідності та прийняття промислової продукції (Угода ACAA), т.зв.
«промисловий безвіз».

• Україні необхідно повністю уніфікувати своє законодавство із
законодавством ЄС у сфері стандартизації, метрології, технічного
регулювання, акредитації, оцінки відповідності продукції та ринкового
нагляду.

• Для поглиблення торговельно-економічного співробітництва України з ЄС
необхідно забезпечити якість і конкурентоспроможність своїх товарів і
послуг, а це, своєю чергою, відкриє перед вітчизняними виробниками нові
ринки збуту поза межами ЄС.
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Міграційна політика як складова державної 
економічної стратегії

Оптимізація міграційних процесів у незалежній Україні можлива лише за умови
реалізації таких стратегічних пріоритетів державної політики у сфері міграції:

у довгостроковій перспективі має бути забезпечено створення сприятливих
економічних, соціокультурних умов для скорочення трудової міграції громадян
України,

у короткостроковій – повернення та реінтеграцію довгострокових мігрантів та
стримування інтенсивності процесів еміграції, впровадження активної політики
міграції, яка передбачає забезпечення рееміграції трудових емігрантів, залучення та
ефективне використання «міграційного капіталу» в економіці, забезпечення гідних
умов працевлаштування на ринку праці України, впровадження програм рееміграції,
активізацію інформаційно-консультаційних заходів для потенційних емігрантів.

Становлення економіки знань актуалізує потребу збереження та примноження
інтелектуального потенціалу України, тому необхідно розробити та впровадити
зважену превентивну державну міграційну політику, що передбачає, зокрема,
підвищення рівня фінансування науки з метою створення сприятливих умов для
науково-дослідної діяльності та самореалізації вчених, гідного матеріального
забезпечення вітчизняних інтелектуалів, зростання престижу наукової праці та
залучення талановитої молоді до формування прогресивної наукової спільноти в
Україні.
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Публікації, апробація, впровадження результатів

• За результатами виконання НДР співробітниками опубліковано 
65 праць, з них – 30 статей у фахових журналах, 2 – у виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз Scopus Web of 
Science.

• Результати досліджень оприлюднено на 31 науковому форумі, у 
т. ч. 28 міжнародних та зарубіжних.

• За матеріалами та результатами досліджень надіслано до вищих 
органів державної влади 12 аналітичних матеріалів, з них 5 -
підтверджено отриманими листами щодо використання в роботі.
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Дякую за увагу!
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