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У статті розкрито основні результати 
дослідження обсягів та структури зовніш-
ньої торгівлі України та її місця у міжна-
родних торговельних операціях, окреслено 
основні тенденції експортних та імпорт-
них операцій товарами та послугами. 
Проаналізовано кількісні та цінові індекси 
умов торгівлі з метою діагностики та 
окреслення шляхів оптимізації структури 
зовнішніх торговельних операцій. У 2018 р. 
ціновий індекс умов торгівлі зменшився на 
2,2%, кількісний – зріс на 2,9%, тобто умови 
торгівлі дещо погіршилися. Позитивною 
обставиною є те, що в 2017 р. всі товари, 
вибрані для дослідження, були конкуренто-
спроможними на зовнішньому ринку, що під-
тверджує позитивне значення індексів RTA 
для вказаних товарів. Установлено, що нині 
для господарського комплексу України над-
звичайно важливими є освоєння зовнішніх 
ринків та розширення експортної орієн-
тації виробництва як основи економічного 
зростання більшості галузей.
ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність, квота, експорт, імпорт, зовнішні 
ринки, індекси цін, конкурентоспроможність.

В статье раскрыты основные резуль-
таты исследования объемов и структуры 

внешней торговли Украины и ее места в 
международных торговых операциях, опре-
делены основные тенденции экспортных 
и импортных операций товарами и услу-
гами. Проанализированы количественные 
и ценовые индексы условий торговли с 
целью диагностики и определения путей 
оптимизации структуры внешних тор-
говых операций. В 2018 г. ценовой индекс 
условий торговли уменьшился на 2,2%, 
количественный – вырос на 2,9%, то 
есть условия торговли несколько ухудши-
лись. Положительным обстоятельством 
является то, что в 2017 г. все товары, 
выбранные для исследования, были кон-
курентоспособными на внешнем рынке, 
что подтверждает положительное значе-
ние индексов RTA для указанных товаров. 
Установлено, что в настоящее время для 
хозяйственного комплекса Украины чрез-
вычайно важны освоения внешних рынков 
и расширение экспортной ориентации 
производства как основы экономического 
роста большинства отраслей.
ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность, квота, экспорт, импорт, 
внешние рынки, индексы цен, конкуренто-
способность.

The article presents the main results of the study of the volume and structure of foreign trade of Ukraine and its place in international trade operations, 
outlines the main tendencies of export and import transactions of goods and services. Quantitative and price indices of trading conditions are analyzed in 
order to diagnose the place and importance of Ukraine in foreign markets and to outline ways of optimizing the structure of foreign trade operations. In 2018, 
the price index of trading conditions decreased by 2.2%, the quantitative - increased by 2.9%, which means that the terms of trade deteriorated slightly.  
The positive fact is that in 2017, all the goods selected for the study were competitive in the foreign market, which confirms the positive value of the RTA 
indices for these goods. The most competitive in the world market is rolled ferrous metals, but also competitive are sunflower oil and cast iron. Let us outline 
the main indicators of the results of the foreign economic activity of Ukraine for 2018: 1) sold more goods and services abroad than in the previous year 
(by 8.6%); 2) however, the foreign trade balance remained in the red; 3) the difference between exports and imports of goods and services (trade balance) 
was $ 6.2 billion. USA. Today the export market is dominated mainly by large Ukrainian companies, but many small and medium-sized companies have 
already realized their opportunity to gain a foothold in the world market. Due to their innovative strength, flexibility and speed to respond to market trends 
and customer desires, they have great potential for the future. For a number of reasons, export activity is more complex and multicomponent than domestic 
activity. Along with the advantages of entering the foreign market, there are additional risks, the stereotypes of "their" national ways of doing business disap-
pear, the level of responsibility of personnel and competitiveness of the whole enterprise increases. It is established that development of foreign markets 
and expansion of export orientation of production are of utmost importance for the economic complex of Ukraine, which should become one of the main 
factors of economic growth of most industries.
Key words: foreign economic activity, quota, export, import, foreign markets, price indices, competitiveness.

Постановка проблеми. Економічна модель у 
сучасному світі повинна мати баланс відкритого і 
закритого ринків, щоб бідніші країни могли розви-
вати не лише власну ресурсну базу, а й виробниц-
тво. Про це заявив генеральний секретар Римського 
клубу Грем Макстон під час Київського міжнародного 
економічного форуму (КМЕФ) у рамках пленарного 
засідання «Глобальні виклики нової економічної 
реальності». «Останні 30 років нам казали, що від-
криті ринки – це дуже добре, однак це не означає, що 
вони мають перевагу в економіці, – зазначив Грем 
Макстон. – У світі прижилася думка, що повна від-
критість – це дуже добре, але нині необхідно пере-
осмислити ідеї балансу відкритого і закритого ринків. 
Сьогодні треба не тільки йти за старими системами, 
які стали популярними 30 років тому на Заході, а й 
думати про нові інклюзивні системи» [1]. 

У глобальній економіці має місце одна цікава 
закономірність. У довгостроковій перспективі ціни 
на сировину відносно цін на послуги і робочу силу 
знижуються. Тому країна, яка продає сировину, 
завжди програє тій країні, яка виробляє кінцеві 
продукти з вищою доданою вартістю.

Упродовж останніх п’яти років українська еко-
номіка перебуває у стадії глибоких змін. Після різ-
кого економічного спаду в 2014 та 2015 рр. розпо-
чався помірний процес підйому. Сьогодні зовнішня 
торгівля є ключовим чинником у відновленні еко-
номіки країни. У сфері експорту спостерігаємо ста-
більну динаміку розвитку, що невпинно набирає 
обертів. Важливе місце для українських компаній 
у процесі їх виходу на нові ринки посідає Євро-
пейський Союз. Завдяки Угоді про вільну торгівлю 
з ЄС Україна отримала кращий доступ до євро-



87

  Економіка та управління національним господарством

пейського ринку. Зокрема, експорт до Німеччини 
впродовж перших чотирьох місяців 2018 р. виріс 
на 35,5% порівняно з 2017 р. Ці темпи зростання 
свідчать про потужний економічний потенціал 
України як сільськогосподарського, так і промис-
лового майданчиків, що охоплює галузі машинобу-
дування, металообробки, харчової промисловості, 
деревообробки та меблів, текстильної та взуттєвої 
промисловості тощо [2, с. 4].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною основою дослідження питань роз-
витку міжнародної торгівлі є праці А. Сміта, 
Д. Рікардо, В. Леонтьєва, В. Оліна, Е. Хекшера, 
Д. Хьюма та ін. Сучасний стан та проблеми роз-
витку міжнародної економіки досліджували такі 
вітчизняні вчені, як І. Бураковський, В. Далик, 
А. Мазаракі, Ю. Макогон, Т. Мельник, Д. Покришка, 
Є. Савельєв, Т. Циганкова та багато інших.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є окреслення місця України на зовнішніх ринках 
через оцінку конкурентоспроможності та віднос-
них торговельних переваг основних видів товарів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні на експортному ринку домінують пере-
важно великі українські компанії, але вже багато 
малих і середніх компаній усвідомили свою мож-
ливість закріпитися на світовому ринку. Завдяки 
їхній інноваційній силі, гнучкості й швидкості реа-
гування на ринкові тенденції і бажання замовників 
вони мають великий потенціал для майбутнього. 
Підприємство завжди потребує руху і змін, саме 
це створює нові продукти і розширення.

Міжнародна торгівля має свої особливості, 
форми та види. Постійно триває процес уніфікації 
норм і правил, відбувається адаптація, неминуча 

для кожного підприємства, що вступає у світове 
торгове співтовариство.

Через низку причин експортна діяльність є 
складнішою та багатокомпонентнішою, ніж діяль-
ність на внутрішньому ринку. Поряд із перевагами 
виходу на зовнішній ринок з’являються додаткові 
ризики, зникають стереотипи «своїх» національ-
них способів ведення бізнесу, підвищується рівень 
відповідальності персоналу та конкурентоспро-
можності всього підприємства загалом. 

Сьогодні малим і середнім підприємствам 
важливо та потрібно виходити на зовнішні ринки, 
оскільки переваги, які надає експортна діяльність, 
значно перевищують можливі ризики.

Окреслимо основні показники результатів зов-
нішньоекономічної діяльності України за 2018 р.: 
1) продала за кордон більше товарів і послуг, аніж 
у попередньому році (на 8,6%); 2) проте баланс 
зовнішньої торгівлі залишився у мінусі; 3) різниця 
між експортом та імпортом товарів і послуг (сальдо 
торговельного балансу) становила 6,2 млрд. дол. 
США; 4) порівняно з 2017 р. сальдо погіршилося 
майже на 3,7 млрд. дол. США через переважаюче 
зростання імпорту порівняно з експортом.

Зокрема, Україна в 2018 р. експортувала на 
5,3 млрд. дол. США послуг більше, ніж закупила 
з-за кордону. Найбільше країна заробила на тран-
спорті, переробці ресурсів, телекомунікаціях та 
IT-послугах. При цьому вартість послуг для пере-
робки товарів із метою реалізації за кордоном ста-
новила в експорті 1,7 млрд. дол. [3].

На рис. 1 представлено товарну структуру екс-
порту з України за 2017–2018 рр.

Сальдо торгівлі товарами в 2018 р. стано-
вило від'ємні 9,9 млрд дол. США, що гірше на 

20 

15 

10,6 

6,3 

5,9 

4,8 

4 

21 

15,3 

9,5 

6,4 

6,2 

4,1 

3,6 

0 5 10 15 20 25

72 чорні метали 

10 зернові культури 

15 жири та олії тваринного 
або рослинного походження 

26 руди, шлак і зола 

85 електричні машини 

12 насіння і плоди олійних рослин 

84 реактори ядерні, котли, 
машини 

2018
2017

рис. 1. товарна структура експорту в 2017–2018 рр., %

Джерело: сформовано за даними [3]
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3,5 млрд. дол. США проти 2017 р. Найбільше това-
рів Україна продає в Росію, Польщу та Італію – 
7,7%, 6,9% та 5,6% від усього експорту відповідно. 
Головними джерелами імпорту товарів є Російська 
Федерація, Китай та Німеччина (14,1%, 13,3% та 
10,5% імпорту відповідно).

Зовнішня торгівля з країнами СНД відчутно 
послабилася, експорт до них у 2018 р. порівняно 
з 2017 р. зріс на 1,6%, імпорт – на 15,1%. Зовніш-
ньоекономічна співпраця з країнами Євросоюзу, 
навпаки, пожвавішала: експорт до ЄС зріс на 
15,0%, імпорт звідти – на 11,6% проти попере-
днього року.

На тлі зростаючого обсягу загальної експорт-
ної виручки зростає частка сільськогосподарської 
продукції. За останні п’ять років частка продукції 
АПК у структурі експортної виручки України зросла 
з 26% у 2012 р. до 39,4% у 2018 р. Проте варто 
зазначити, що основу аграрного експорту все ще 
становить експорт сировини, а саме продукція рос-
линного походження: пшениця, кукурудза, ячмінь 
та соєві боби. За 2018 р. частка зернових культур 
у структурі експорту України становила 15,3%.

Локомотивом нарощення аграрного експорту 
стало збільшення реалізації кукурудзи на 11% 
(+517,2 млн. дол. США). Також за результатами 
2016–2017 рр. Україна була світовим лідером із 
виробництва й експорту соняшникової олії, проте 
2018 р. характеризується зменшенням обсягів екс-
порту. Зовнішні поставки сояшникової олії змен-
шилися на 3% (-182 млн. дол. США). Серед зерно-
вих культур зріс експорт пшениці (на 245 млн. дол. 
США) та жита (на 12 млн дол.), зменшився – 
ячменю (на 29 млн. дол. США).

Основним ринком збуту української сільсько-
господарської продукції залишається ринок Азії, 
котрий дещо зменшив частку в структурі україн-
ського експорту в 2018 р. Основними країнами-
партнерами з Азії у поточному році виступали 
Індія, Туреччина і Китай. На другому місті – країни 
ЄС, де головними партнерами є Польща, Нідер-
ланди, Іспанія та Італія. Трійку лідерів закривають 
країни Африки, де основними партнерами є Єги-
пет, Туніс і Марокко.

У 2018 р. до Європи було експортовано 50% 
м'яса птиці та 47% кукурудзи, до країн Азії – 87% 
ячменю та 72% олії соняшникової, до Африки – 
37% пшениці та 34% масла вершкового, до країн 
СНД – 66% цукру.

Товарну структуру імпорту України за 
2017–2018 рр. представлено на рис. 2.

Загальну уяву про чинники, що впливають на 
розвиток імпорту й експорту країни, можна отри-
мати тільки шляхом комплексного вивчення показ-
ників зовнішньої торгівлі як у поточних, так і в 
порівняних цінах, що дає змогу визначити зміни 
кількісних обсягів експорту та імпорту країни, ціни 
на ввізні та вивізні товари й умови торгівлі, що 
склалися, порівняно з базисним періодом.

Індекси умов торгівлі «цінові» та «кількісні» 
характеризують, якою мірою країна виграє (втра-
чає) за рахунок зміни цін (кількості) товарів у 
зовнішній торгівлі з певною країною (країнами) за 
відповідний період часу.

Показник умов торгівлі вимірює відносну 
динаміку експортних цін за певний період і роз-
раховується для проведення аналізу зовнішньо-
торговельної діяльності, що вимірюється співвід-
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рис. 2. товарна структура імпорту в 2017–2018 рр., %

Джерело: сформовано за даними [3]
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ношенням середньої виручки від експорту товарів 
і середніх витрат на імпорт за певний період часу. 
Розраховуються «цінові» та «кількісні» показники 
умов торгівлі за формулами:

T
I

Ip
pe

pi

= ,                                 (1)

де Tp – цінові умови торгівлі;
Ipe – зведений індекс середньої ціни експорту за 

поточний період порівняно з базисним періодом;
Ipi – зведений індекс середньої ціни імпорту за 

поточний період порівняно з базисним періодом;

T
I

IQ
Qe

Qi

= ,                                (2)

де TQ – кількісні умови торгівлі;
IQe – індекс фізичного обсягу експорту за поточ-

ний період порівняно з базисним періодом;
IQi � – індекс фізичного обсягу імпорту за поточ-

ний період порівняно з базисним періодом.
Індекс умов торгівлі є одним із найважливіших 

показників, що використовується під час ана-
лізу тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі. Він 
визначається кількісно, за його допомогою можна 
з’ясувати, наскільки сприятливими або несприят-
ливими були умови торгівлі країни у періоді, що 
вивчається, порівняно з базисним періодом [5].

Для аналізу показників умов торгівлі визначимо 
ті товари, що у структурі експорту та імпорту Укра-
їни за 2017–2018 рр. займають найбільшу частку. 
Як свідчать дані табл. 1, у цілому по Україні маємо 
зростання на 2,9% кількісного індексу та зниження 
на 2,2% цінового індексу, що негативно характери-
зує зміну умов зовнішньої торгівлі країни.

Зокрема, негативними результатами зовніш-
ньоекономічної діяльності українських суб’єктів 
ЗЕД є: 

1) значне зменшення кількісного індексу тор-
гівлі насінням і плодами олійних рослин; жирами 
та оліями тваринного або рослинного походження; 
паливами мінеральними, нафтою і продуктами її 
перегонки;

2) значне зниження цінового індексу торгівлі 
рудами, шлаком і золою, чорними металами, засо-
бами наземного транспорту.

Поряд із цим позитивними результатами 
зовнішньоекономічних торговельних операцій є:

1) значне збільшення кількісного індексу тор-
гівлі рудами, шлаком і золою, чорними металами, 
засобами наземного транспорту;

2) зростання цінового індексу торгівлі жирами 
та оліями тваринного або рослинного походження, 
електричними машинами, фармацевтичною про-
дукцією.

Кількісні та цінові індекси умов торгівлі характе-
ризують, якою мірою країна виграє або втрачає за 
рахунок зміни кількості та ціни товарів у зовнішній 
торгівлі з різними державами за відповідний про-
міжок часу. Так, динаміка кількісного індексу за 
2017–2018 рр. свідчить про перевищення фізич-
ного обсягу імпорту товарів в Україну над екс-
портом. Значення цінового індексу умов торгівлі 
у 2017–2018 рр. знизилося, тобто ціни експорт-
них українських товарів були менші за імпортні, 
а отже, умови торгівлі погіршилися за аналізова-
ний період. У 2018 р. ціновий індекс умов торгівлі 

Таблиця 1
індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі україни  

товарами у 2017–2018 рр., % до попереднього року
кількісний індекс  

умов торгівлі
ціновий індекс  
умов торгівлі Зміна, +/-

2017 2018 2017 2018 кількісного цінового
всього 92,6 95,5 101,7 99,5 +2,9 -2,2
у тому числі       
10 зерновi культури 88,2 97,6 102,1 105,6 +9,4 +3,5
12 насiння і плоди олійних 
рослин 122,3 86,9 97,9 98,4 -35,4 +0,5

15 жири та олії тваринного 
або рослинного походження 116,1 94,5 92,3 103,0 -21,6 +10,7

26 руди, шлак і зола 90,2 115,2 125,5 106,6 +25,0 -18,9
27 палива мінеральні; нафта 
і продукти її перегонки 111,8 89,3 106,3 106,7 -22,5 +0,4

30 фармацевтична продукція 101,2 102,4 93,7 99,8 +1,2 +6,1
39 пластмаси, полімерні 
матеріали 128,9 124,4 96,8 96,0 -4,5 -0,8

72 чорнi метали 73,2 94,3 115,0 101,0 +21,1 -14,0
84 реактори ядерні, котли, 
машини 88,7 87,9 101,3 101,4 -0,8 +0,1

85 електричнi машини 101,6 86,3 93,7 100,3 -15,3 +6,6
87 засоби наземного 
транспорту, крiм залізничного 60,2 87,9 118,2 110,9 +27,7 -7,3

Джерело: складено за [3]
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зменшився на 2,2%, кількісний – зріс на 2,9%, 
тобто умови торгівлі дещо погіршилися.

Дані табл. 1 свідчать, що в 2017 р. вартість 
експорту всіх товарів України формувалася за 
рахунок збільшення їх ціни, причому така ситуа-
ція характерна для більшості аналізованих видів 
аграрної продукції за винятком живих тварин, ово-
чів, насіння олійних культур, цукру, різних харчо-
вих продуктів. 

Із 1 січня 2018 р. Україна почала застосовувати 
положення Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила похо-
дження (Пан-Євро-Мед). Дана конвенція є інстру-
ментом, розробленим Європейським Союзом для 
співпраці зі своїми торговельними партнерами, а 
також цих країн між собою.

Участь у конвенції Пан-Євро-Мед дасть змогу 
українським виробникам закуповувати сировину 
і комплектуючі в країнах Європейської асоціації 
вільної торгівлі або в країнах Середземномор'я, а 
готову продукцію експортувати до ЄС, зберігаючи 
статус преференційного походження, – ввозити 
товари за зниженою або нульовою ставкою ввіз-
ного мита.

Участь України у Конвенції дасть змогу розши-
рити присутність наших товарів на ринках третіх 
країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, 
а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Молдови та Маке-
донії. Крім того, ви знаєте, що готується до підпи-
сання Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем, який 
також є учасником Конвенції [6].

Для того щоб оцінити конкурентоспроможність 
вітчизняного сільського господарства, нами розра-
ховано індекси відносних торговельних переваг для 
деяких товарів, що є або були в минулому основ-
ними в експортній спеціалізації України (табл. 2). 

Аналіз одержаних значень RTA дає змогу зро-
бити кілька важливих висновків. По-перше, пози-
тивною обставиною є те, що в 2017 р. всі товари, 
вибрані для дослідження, були конкурентоспро-
можними на зовнішньому ринку, що підтверджує 
позитивне значення індексів RTA для вказаних 
товарів.

По-друге, судячи з величини RTA, найбільш 
конкурентоспроможним на світовому ринку є про-
кат готовий чорних металів, оскільки його частка в 
українському експорті у десятки разів перевищує 
аналогічну частку у світовому експорті. Досить 
конкурентоспроможними є також олія соняшни-
кова та чавун переробний (значення RTA в 2017 р. 
дорівнювало 249 та 241 відповідно).

По-третє, у всі роки конкурентоспроможним 
було виробництво пшениці та кукурудзи. Хоча в 
структурі українського експорту сільськогосподар-
ської продукції саме зернові становлять найбільшу 
частку, абсолютне значення RTA є досить невисо-
ким. Це пояснюється тим, що поряд з експортом в 
Україні протягом досліджуваного періоду постійно 
мав місце й імпорт деяких видів зернових, зокрема 
пшениці. Крім того, для зернових характерна 
досить велика частка у світовому експорті.

По-четверте, результати досліджень засвідчу-
ють утрату конкурентоспроможності вітчизняною 
цукровою промисловістю. Якщо в 1994–1997 рр. 
спостерігався значний експорт цукру з України, 
то в 2005–2007 рр. ситуація змінилася на проти-
лежну, причому існує тенденція до постійного зни-
ження конкурентоспроможності (так, у 2017 р. RTA 
для цукру дорівнював 10,87).

По-п'яте, конкурентоспроможність тваринниць-
кої продукції значно нижча, ніж продукції рослинни-
цтва. Спостерігається чітко виражена тенденція до 

Таблиця 2
розрахунок індексів відносної експортної конкурентоспроможності  

та відносної залежності від імпорту деяких видів товарів україни за 2017 р.

Групи товарів 
згідно укт Зед

індекс відносної експортної 
конкурентоспроможності - 

RXA

індекс відносної 
залежності від імпорту -  

RMР

індекс відносних 
торговельних переваг -  

RTA
пшениця 26,22 0,02 26,20
кукурудза 44,48 1,67 42,81
молоко та молочнi 
продукти 5,25 0,49 4,76

олія соняшникова 249,22 0,01 249,21
цукор білий 10,88 0,01 10,87
прокат готовий чорних 
металів 499,01 97,03 401,98

труби з ливарного чавуну 
та чорних металів 62,61 11,55 51,06

чавун переробний 241,01 0,28 240,73
руди і концентрати залізні 172,62 1,67 170,95
сигарети, цигарки  
з вмістом тютюну 5,74 0,84 4,90

лісоматеріали оброблені 24,57 0,26 24,31

Джерело: розрахунки авторів за даними [7] щодо вартості та обсягів експорту та імпорту окремих товарів 
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значних її коливань у різні роки, однак позитивним 
є те, що в 2017 р. молоко та молочні продукти були 
конкурентоспроможними на зовнішньому ринку.

Завжди виграє той, хто має переробну про-
мисловість. Без переробної промисловості країни 
«золотого мільярду» такими б не стали. Темпи 
розвитку переробної промисловості мають пере-
вищувати темпи росту ВВП у країні. Нам треба 
протягом 20 років мати не менше 5% приросту, 
щоб надолужити. Тому переробна промисловість 
має в найближчі роки розвиватися темпами не 
нижче 7–8% щорічно. Через цей етап пройшли всі 
успішні країни. Це коли темпи розвитку перероб-
ної промисловості та експорту були вищими, ніж 
темпи зростання ВВП, а безперервна тривалість 
зростання становила десятки років.

У що держава має інвестувати, щоб допомогти 
собі ж? Перше – інвестиції в освіту та підготовку спе-
ціалістів. Друге – фінансування науки та наукових 
розробок. Третє – інвестиції в інфраструктуру [8].

висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи все вищесказане, можна стверджу-
вати, що нині для господарського комплексу 
України надзвичайно важливі освоєння зовнішніх 
ринків, розширення експортної орієнтації виробни-
цтва, що повинно стати одним з основних чинни-
ків економічного зростання більшості галузей. Це 
особливо актуально ще й тому, що значна частина 
продукції не має попиту на внутрішньому ринку 
внаслідок низької купівельної спроможності насе-
лення, і саме ця обставина є основним стриму-
ючим чинником розвитку українського сільського 
господарства.

Окрім того, не можна вважати позитивними 
значні коливання обсягів експорту в різні роки. Це 
свідчить про те, що в України відсутні стійкі ніші 
на світовому ринку, а конкурентоспроможність 
її продукції, як уже зазначалося, має переважно 
ціновий характер і великою мірою залежить від 
кон’юнктури зовнішніх ринків.
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LOCATION OF UKRAINE IN FOREIGN MARKETS: THE STATE AND THE PROBLEMS

The purpose of the study is to determine the place of Ukraine in foreign markets by assessing the com-
petitiveness and relative trading advantages of the main types of goods. During the last 5 years, the Ukrainian 
economy is undergoing a profound change. After a sharp economic downturn, a moderate lifting process 
began in 2014 and 2015. Today, foreign trade is a key factor in the country's economic recovery. In the field of 
export, we are seeing a steady development trend that is constantly gaining momentum. An important place 
for Ukrainian companies in the process of their entry into new markets is the European Union.

Methodology. A general idea of the factors affecting the development of imports and exports of the country 
can only be obtained through a comprehensive study of foreign trade indicators at both current and compara-
tive prices, which allows to determine changes in the quantitative volumes of exports and imports of the coun-
try, prices for import and export goods and conditions of trade in comparison with the base period.

Indices of terms of trade "price" and "quantitative" characterize the extent to which a country wins (loses) 
by changing the price (quantity) of goods in foreign trade with a particular country (countries) for the relevant 
period of time.

In order to assess the competitiveness of domestic agriculture, we have calculated indices of relative trade 
preferences for some goods that are or have been the main export specialization of Ukraine in the past.

Results. Let us outline the main indicators of the results of the foreign economic activity of Ukraine for 
2018: 1) sold more goods and services abroad than in the previous year (by 8.6%); 2) however, the foreign 
trade balance remained in the red; 3) the difference between exports and imports of goods and services (trade 
balance) was $ 6.2 billion. USA; 4) Compared to 2017, the balance deteriorated by almost $ 3.7 billion. US due 
to the prevailing increase in imports over exports.

Quantitative and price indices of terms of trade characterize the extent to which a country gains or loses 
by changing the quantity and price of goods in foreign trade with different countries over an appropriate period 
of time. Thus, the dynamics of the quantitative index for 2017-2018 indicates an excess of physical volume of 
imports of goods into Ukraine over exports. The value of the index of terms of trade in 2017-2018 decreased, 
is the prices of export Ukrainian goods were lower than the imported ones, and therefore the terms of trade 
deteriorated over the analyzed period. In 2018, the price index of trading conditions decreased by 2.2%, the 
quantitative – increased by 2.9%, which means that the terms of trade deteriorated slightly.

The positive fact is that in 2017, all the goods selected for the study were competitive in the foreign market, 
which confirms the positive value of the RTA indices for these goods. The most competitive in the world market 
is rolled ferrous metals, but also competitive are sunflower oil and cast iron.

Practical implications. The results of the research can be used by the subjects of foreign economic activ-
ity of Ukraine, other countries, public authorities and other interested users in order to assess the status and 
place of Ukraine in foreign markets, as well as in choosing the strategy of management of foreign economic 
operations.

Value/originality. The studies were conducted by the authors personally using the materials of the State 
Statistical Service of Ukraine, international organizations or other sources with obligatory reference to them. 
The authors of this study are responsible for the accuracy of the calculated data.


