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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 1 

 
Розглянуто проблеми підвищення рівня зовнішньоекономічної безпеки 

України в умовах трансформаційних змін в економіці та поглиблення процесів 
глобалізації. Проаналізовано ключові показники, що характеризують динаміку обсягу 
й структуру експорту за основними країнами – споживачами української продукції. 
Надано оцінку відповідності експорту товарів України сучасним світовим тенденціям. 
Обґрунтовано необхідність створення інституцій та установ, що визначають 
пріоритетні напрями впровадження інноваційних проєктів. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, стратегічне планування, економічна 
безпека, економічна інтеграція, інвестиційно-інноваційна безпека, цільові орієнтири, 
державна інноваційна політика. 

 
Постановка проблеми. Цього року Україна святкує тридцяти-

річчя незалежності. Це нагода оцінити ефективність використання 
державою часу для переходу від незалежності суто політичної та 
адміністративної до економічної, яка є справжнім мірилом суб’єктності 
країни як на міжнародній арені, так і у відносинах з власними 
громадянами. Одним з головних індикаторів економічного розвитку 
країни є показники її торговельного балансу, зокрема загальний розмір 
та вартість продукції, яку країна має змогу гідно представити на 
зовнішніх ринках, забезпечивши надійні грошові надходження, 
рівномірний розвиток галузей економіки, та, як наслідок, зростання 
добробуту населення.  

За сучасних умов така глобальна експортна експансія української 
продукції на зовнішні ринки неможлива без належного інноваційного 
забезпечення діяльності виробників та експортерів, а також достатнього 
інвестування в заплановані інноваційні проєкти, що потребує глибокого 
                                              
1© Лаптєва В., Вавдійчик І., Лаптєв О., 2021 
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економічного аналізу та формування відповідної стратегії в цьому 
напряму з використанням результатів найновіших наукових розвідок 
і досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені В. Геєць, 
С. Грицуленко, Ю. Грудцина, М. Денисенко, А. Бобровник, І. Петрик, 
Т. Писаренко, Т. Кваша, В. Приймак, В. Романишин, Г. Уманців, 
І. Мартинів, І. Яненкова, С. Позур, О. Катаєва [1–9] присвятили свої 
праці оцінці стану інноваційної діяльності підприємств і визначенню 
перспектив її розвитку. 

Зважаючи на постійні трансформаційні процеси в економіці, 
стрімкий розвиток інноваційної діяльності, реальні виклики та можли-
вості конкретного часу, подальше дослідження динаміки та структури 
експорту є надзвичайно важливим. 

Мета статті – вивчення та аналіз сучасного стану експорту 
української продукції на світові та європейські ринки, обґрунтування 
можливості диверсифікації експортних потоків задля рівномірного 
розподілу часток експорту між усіма галузями промисловості шляхом 
відходу від сировинно-аграрної структури експорту, а також визна-
чення пріоритетних напрямів серед інших товарів, які мають найбільшу 
перспективу просування на європейських і світових ринках, з одно-
часним законодавчим стимулюванням та створенням нормативно-
правового середовища. 

Матеріали та методи. Теоретико-методологічною основою статті 
є наукові праці українських і закордонних учених щодо проблем 
розвитку інноваційної діяльності. Для аналізу основних тенденцій 
експорту продукції використано бази даних Державної служби статис-
тики України, Національного банку України, Статистичної служби 
Європейського Союзу (Eurostat), Світового банку (The Word Bank), 
щорічних даних рейтингу журналу Fortune, законодавчі акти. Застосовано 
методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції, порівняння та групування, 
узагальнення й систематизації, табличні. 

Результати дослідження. Протягом попередніх десятирічь 
країна зробила доленосні кроки в напрямі власного становлення, 
як-от законодавче закріплення в Конституції України [10] євро-
пейського та євроатлантичного курсу країни, підписання Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейською спільнотою з атомної енергії та їхніми державами-
членами, з іншої (надалі – Угода про асоціацію між Україною 
та ЄС [11]), стримування збройної агресії Російської Федерації, що 
дає можливість вважати роки незалежності такими, що не пройшли 
дарма ані для національного утвердження країни, ані для станов-
лення та розвитку вітчизняної економіки та, з огляду на це, зобов’язує 
здійснювати стратегічне планування подальшого розвитку країни та 
суспільства. 
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Так, відповідно до Указу Президента України № 722/2019 від 
30 вересня 2019 р. «Про цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року» визначено та забезпечено дотримання пріоритетних цілей 
розвитку країни на найближче десятиріччя, зокрема сприяння посту-
пальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, створення 
стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації 
та інноваціям, забезпечення переходу до раціональних моделей спожи-
вання й виробництва, зміцнення засобів здійснення та активізація роботи 
в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку тощо [12]. 
Такі цілі на період до 2030 р. встановлені як орієнтири для розроб-
лення проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів 
нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості 
економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку 
України [12]. 

Задля досягнення встановлених цілей Указом Президента України 
від 11 серпня 2021 р. № 347/2021 затверджено та введено в дію Стра-
тегію економічної безпеки України на період до 2025 р. (далі – Стратегія), 
якою визначено шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів 
національних інтересів у сфері забезпечення економічної безпеки країни, 
що включають сталий розвиток національної економіки, інтеграцію 
України в європейський економічний простір та розвиток рівноправного 
взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами [13]. 
Стратегією встановлено основні складові економічної безпеки, як-от: 
фінансова, виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, 
макроекономічна, щодо кожної з яких визначено стан, виклики та загрози. 
Водночас нею означено індикатори основних складових економічної 
безпеки, за якими визначаються та мають дотримуватися критичні межі 
та цільові орієнтири [13]. Так, за складовою зовнішньоекономічної 
безпеки встановлено такі індикатори з критичними межами та 
значеннями цільових орієнтирів (бажаних значень): частка провідної 
країни-партнера у загальному обсягу експорту товарів, з цільовим 
орієнтиром на рівні 5 % і критичною межею на рівні 25 % [13]. 
У цьому випадку провідною країною-партнером вважається країна, на 
яку припадає найбільша частка експорту українських товарів у відсот-
ковому відношенні до загальної експортної маси, тобто Стратегією 
передбачено досягнення до 2025 р. глибокої диверсифікації експорт-
них потоків товарів з України в інші країни світу з приблизно 
рівномірним розподілом часток експорту між країнами-партнерами 
з метою утримання у сфері експортного впливу якомога більшої 
кількості країн та виключення залежності вітчизняної економіки від 
внутрішніх процесів та зовнішньої політики окремих країн – учасників 
ринку. Розподіл експорту товарів з України за останні 11 років 
наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Географічна структура експорту товарів з України 

за 2010–2020 рр., млрд дол. США / % 

Джерело: складено авторами за [14]. 

З табл. 1 випливає, що з 2010 по 2018 рр. включно провідною 
країною – партнером України у загальному обсягу експорту товарів 
була Російська Федерація, яка лише в 2019 р. поступилася Китаю, який 
і в наступному році не тільки зберіг «пальму першості» головного 
експортного партнера України, а й збільшив практично вдвічі у відсот-
ковому відношенні власну частку в загальній експортній масі товарів 
з України. 

При цьому дані щодо структури зовнішньої торгівлі товарами 
у І півріччі 2021 р., оприлюднені на офіційному сайті Державної служби 
статистики України, свідчать про збереження динаміки збільшення 
в загальній структурі експорту українських товарів частки Китаю, яка 
становила 14.3 % (майже 4.3 млрд дол. США) від загальної експортної 
маси, що вказує на поступове наближення цього індикатору до 
критичної межі в 25 %. 

Незважаючи на загалом позитивну динаміку збільшеня загальної 
вартості експорту товарів з України, обсяг якого за І півріччя 2021 р. 
становив майже 30 млрд дол. США (що дає підстави для прогнозів 
щодо виходу України за результатами 2021 р. за загальними експортними 
показниками на суму 60 млрд дол. США), таке зростання не повною 
мірою відповідає вимогам індикатору частки провідної країни-партнера 
у загальному обсязі експорту товарів та збільшує залежність України 
від експортних ринків Китаю, що може стати інструментом впливу на 
економічну безпеку України з боку країни-агресора, враховуючи поточний 
стан відносин Китаю з Російською Федерацію. 

Головним засобом на шляху «вирівнювання» загальної геогра-
фічної структури експорту українських товарів є поглиблення економічної 
інтеграції з Європейським Союзом шляхом посилення торговельно-
економічних можливостей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Перші результати можемо оцінити через географічну структуру 
експорту українських товарів, де, починаючи з 2019 р., друге місце після 
Китаю посідає Польща: 2019 р. – 6.6 % (майже 3.3 млрд дол. США), 
2020 р. – 6.7 % (майже 3.3 млрд дол. США), І півріччя 2021 р. – 
7.9 % (майже 2.4 млрд дол. США). 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Російська 
Федерація 

13.43 19.59 17.33 14.79 9.80 4.83 3.59 3.94 3.65 3.24 2.71 
26.1 29 25.6 23.7 18.2 12.7 9.9 9.1 7.7 6.5 5.5 

Китай 
1.32 2.16 1.75 2.69 2.67 2.4 1.83 2.04 2.20 3.60 7.10 
2.6 3.2 2.6 4.3 5.0 6.3 5.0 4.7 4.7 7.2 14.4 

Країни ЄС 
13.28 17.80 16.98 16.67 16.86 13.0 13.5 17.5 20.2 20.8 18. 6 
26.0 26.3 25.0 26.8 31.3 34.1 37.1 40.5 42.3 41.5 37. 8 



МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

ISSN 2616-6100. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 6 91 

Водночас некоректно оцінювати результати економічної інтеграції 
з Європейським Союзом лише через експортні показники по окремо 
взятих країнах ЄС, оскільки економічний, експортний і людський 
потенціал Китаю, Індії та навіть Російської Федерації важко порів-
нювати з аналогічними показниками більшої частини окремо взятих 
країн – членів європейської спільноти, що власне і змусило такі країни 
на певних етапах свого розвитку об’єднатися в потужне та економічно 
могутнє наддержавне утворення під назвою Європейський Союз. 

Динаміка співпраці у сфері експорту української продукції на 
ринки країн – членів європейської спільноти свідчить про невпинне 
зростання загальної частки країн – членів Євросоюзу (разом з Велико-
британією), яка в 2020 р. становила 37.8 % (майже 18.6 млрд дол. США), 
у І півріччі 2021 р. – 39.7 % (майже 11.9 млрд дол. США), демонструючи 
невпинне зростання як у відносному, так і абсолютному грошовому 
значенні. 

Стратегією також встановлено індикатор частки провідного 
товару (товарної групи) у загальному обсягу експорту товарів, з цільовим 
орієнтиром на рівні 5 % та критичною межею на рівні 10 %, тобто 
передбачено досягнення приблизно рівномірного розподілу експорту 
вітчизняної продукції за товарами (товарними групами) та усунення 
превалювання на зовнішньому ринку певної продукції (товарних груп). 
Таким чином заплановано досягти гнучкості економіки й можливості 
швидкого та оперативного реагування вітчизняного експортера на 
зміни та коливання зовнішніх ринків. 

Враховуючи встановлені Стратегією цільові орієнтири та критичні 
межі, проаналізуємо наявний стан речей у структурі експорту української 
продукції, визначивши основні товари (групи товарів), які наразі не 
відповідають критичним межам на рівні 10 % загальної експортної 
маси (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вартість та структура експорту окремих видів продукції України 
за 2010–2020 рр. 

Продукція 
Вартість, млрд дол. США / частка, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Чорні  
метали  

14.61 18.44 15.32 14.31 12.91 8.08 7.25 8.67 9.94 8.74 7.69 

28.8 27.3 22.6 23.0 23.9 21.2 19.9 20.0 21.0 17.5 15.6 
Зернові  
культури  

2.45 3.60 6.97 6.37 6.54 6.06 6.07 6.50 7.24 9.63 9.41 
4.8 5.3 10.3 10.1 12. 1 15.9 16.7 15.0 15.3 19.2 19.1 

Жири та олії 
тваринного 
або рослинного 
походження 

2.60 3.38 4.18 3.49 3.82 3.29 3.96 4.60 4.49 4.73 5.74 

5.1 5.0 6.2 5.6 7.1 8.7 10.9 10.6 9.5 9.5 11.7 

Руда, шлаки  
і зола  

2.57 3.85 3.2 3.8 3.47 2.21 1.95 2.73 3.04 3.59 4.42 
5.1 5.7 4.7 6.1 6.4 5.8 5.4 6.3 6.4 7.2 9.0 

Джерело: складено авторами за [14]. 
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За даними табл. 2 констатуємо, що протягом останнього десяти-
річчя зберігається тенденція превалювання в загальній структурі 
експорту країни продукції чорної металургії та видобувної промисло-
вості, що насамперед обумовлено потужним потенціалом цих галузей, 
які дістались у спадок від радянських часів, а також продукції 
агропромислового комплексу, зокрема зернових культур та олій, що 
пояснюється традиційністю цих галузей для економіки України й 
встановленими в рамках Угоди про асоціацію тарифними квотами для 
української сільськогосподарської продукції на ринках Європейського 
Союзу. У табл. 3 наведено загальну динаміку зростання абсолютної 
вартості експорту зазначених груп товарів, а також частки. 

Таблиця 3 

Вартість та частка експорту продукції чорної металургії,  
видобувної промисловості та агропромислового комплексу України 

за 2010, 2020 та 2021 рр. 

Показники 2010 2020 2021 
(прогноз) 

Абсолютне відхилення 
2020 до 2010 2020 до 2021 

Вартість, 
млрд дол. США 22. 23 27.26 34. 2 5.03 6.94 

Частка, % 43.8 55.4 59.5 11.6 4.1 

Джерело: складено авторами за [14]. 

Стратегією визначено революційні завдання щодо зниження 
частки в структурі експорту за вказаними видами товарів спочатку до 
критичної межі в 10 % по кожній окремій товарній групі, що сукупно 
не має перевищувати 40 %, а в подальшому – до цільових орієнтирів 
на рівні 5 % по кожній окремій товарній групі, що сукупно не має 
перевищувати 20 %. При цьому зменшення в загальній структурі 
експорту частки вказаних товарів має відбутися не завдяки зменшенню 
абсолютної вартості експорту таких товарів, а суто через збільшення 
експорту по інших товарних групах, яке має бути досягнуто шляхом 
визначення пріоритетних напрямів серед таких «відстаючих» товарів з 
одночасним законодавчим стимулюванням та створенням нормативно-
правового середовища для посилення здатності вітчизняних підприємств 
конкурувати на світових ринках, особливо в умовах зростаючого протек-
ціонізму як відповіді на виклики пандемії. 

З огляду на зазначені виклики та стратегічні плани Стратегією 
сформовано визначення та шляхи досягнення інвестиційно-інноваційної 
безпеки шляхом розроблення механізму і реалізації державного 
супроводження впровадження розроблених в Україні новітніх технологій 
у галузях, що мають стратегічне значення для національної безпеки 
держави та її критичної інфраструктури, а також створення умов для 
малих і середніх підприємств для інвестування в науково-дослідну 
діяльність через реалізацію заходів з розвитку співпраці науково-
дослідного та реального секторів тощо [13]. 
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Крок назустріч з боку європейської спільноти, зокрема 
відкриття доступу до власних можливостей інноваційного розвитку, 
дає Україні величезний шанс на здобуття економічної незалежності та 
входження на правах повноцінного гравця до клубу успішних європей-
ських економік, але водночас вимагає рішучих кроків щодо визначення 
та розвитку пріоритетних галузей, продукція та послуги яких уже 
зараз за своїми якісними та кількісними показниками задовольняють 
вимоги європейських партнерів. Варто окреслити напрями та 
виокремити галузі, що мають бути конкурентоспроможними на 
європейському ринку за умови їх модернізації та інвестування на їхній 
базі в інноваційні розробки, а також прийняти можливо найболючіші, 
але необхідні рішення щодо безнадійних галузей і напрямів, які через 
різні обставини не можуть конкурувати на європейських і світових 
ринках, продукція яких може повністю та з найменшими втратами 
замінятися продукцією європейських і світових виробників.  

Висновки. Досягти зовнішньоекономічної безпеки та поставлених 
цілей на цьому шляху, зокрема в частині збільшення загальної маси 
та широкої диверсифікації структури експорту українських товарів, 
можна шляхом інтенсивного інноваційного розвитку, який мають 
забезпечувати не тільки суб’єкти підприємництва та промисловості 
як безпосередні виробники товарів і послуг, отримувачі прибутку та 
учасники конкурентної боротьби, а й держава та органи місцевого 
самоврядування через спеціально створені ними інституції та установи, 
визначаючи пріоритетні напрями для впровадження інноваційних 
проєктів і створюючи державні та комунальні небанківські інноваційні 
фінансово-кредитні установи, які власне й покликані здійснювати 
фінансову підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.  

В Україні наразі є передумови для реалізації та втілення в життя 
всіх стратегічних планів розвитку вітчизняної економіки та успішного 
просування як на європейському, так і на загальносвітовому ринках 
за умови вдосконалення системи наукового та освітнього забезпечення 
розвитку промисловості, ширшого впровадження інноваційних процесів, 
а також реалізації планів щодо диверсифікації експортних потоків. 
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Laptieva V., Vavdiychik I., Laptiev O. Innovative activity in the system of 

foreign economic security of the country. 
Background. One of the main indicators of the country's economic 

development is its trade balance, in particular the total size and value of products 
that the country can adequately represent in foreign markets, ensuring reliable 
cash flow, balanced development of economic sectors, and, consequently, growing 
greatness and prosperity. In modern conditions, ensuring such a global export 
expansion of Ukrainian products to foreign markets, in particular European ones, 
is impossible without proper innovation of producers and exporters, as well as 
sufficient investment in planned innovation projects, which requires in-depth 
economic analysis and strategy in this direction. Using the latest scientific 
inventions and research. 
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The aim of the article is to study and analyze the current state of 
Ukrainian exports to world and European markets and substantiate the possibility 
of differentiation of export flows in order to evenly distribute the share of exports 
between all industries, including engineering and high technology, etc. and move 
away from raw materials 

Materials and methods. The theoretical and methodological basis of the 
article is the scientific works of Ukrainian and foreign scientists on the problems 
of innovation development. 

Results. As we can see from the researched data, during the last decade 
there is a tendency of prevalence in the general structure of the country's exports 
of ferrous metallurgy and mining, which is primarily due to the strong potential of 
these industries inherited from Soviet times, as well as agro-industrial products. 
in particular, cereals and oils, which is explained by the tradition of these 
industries for the economy of Ukraine, and established under the Association 
Agreement tariff quotas for Ukrainian agricultural products in the markets of the 
European Union. Revolutionary tasks have been set to reduce the share in the 
structure of exports of these types of goods first to the critical limit of 10%, and 
then to the target of 5%, while maintaining and even increasing the absolute 
monetary value of exports of these goods, which is possible only if increasing 
exports by other product groups, identifying priority areas among such products 
while legislative incentives and creating a regulatory environment to strengthen 
the ability of domestic enterprises to compete in world markets, especially in the 
face of growing protectionism in response to the challenges of the pandemic. 

Conclusion. Summing up, we can conclude that Ukraine has created all 
the prerequisites for the implementation and implementation of all short-term and 
strategic plans for the domestic economy and a worthy place among participants 
in both European and global markets, subject to improving the scientific and 
educational system of industrial development, wider implementation of innovation 
processes, as well as the implementation of plans to diversify export flows. 

Keywords: innovation activity, strategic planning, economic security, 
economic integration, investment and innovation security, critical limits, targets, 
state innovation policy. 
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