66

Серія Економічні науки

DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-44-10
УДК 339.564

Полозова Т.В.

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики та
управління економічною безпекою
Харківського національного університету радіоелектроніки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9956-8816
Е-mail: tetiana.polozova@nure.ua

Колупаєва І.В.

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики та
управління економічною безпекою
Харківського національного університету радіоелектроніки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1256-0817
Е-mail: iryna.kolupaieva@nure.ua

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних аспектів аналізу експорту товарів і послуг у контексті регіонального розвитку. Запропоновано структурно-логічну схему аналізу експорту товарів і послуг. Проведено аналіз експорту
Харківського регіону за географічною структурою, за товарами та за країнами. У цілому географічна структура експорту
України показує переорієнтацію поставок до країн ЄС. Проаналізовано експорт послуг Харківської області за географічною структурою та за видами економічної діяльності. Визначено, що в експорті послуг Харківської області домінують консалтингові та комп'ютерні послуги. Для забезпечення ефективності експорту послуг необхідно проводити політику щодо
збільшення їхніх обсягів шляхом розширення обсягів за іншими видами діяльності, такими як освітні, туристичні та ін.
Проведено SWOT-аналіз експортного потенціалу Харківського регіону. Визначено ризики гальмування експортних потоків
та стратегічні напрями поліпшення експортної діяльності в Харківській області.
Ключові слова: експорт, регіональний розвиток, Харківська область, експорт товарів, експорт послуг, SWOT-аналіз,
експортний потенціал.
Полозова Т.В., Колупаева И.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И
УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена исследованию теоретико-методических аспектов анализа экспорта товаров и услуг в контексте
регионального развития. Предложена структурно-логическая схема анализа экспорта товаров и услуг. Проведен анализ
экспорта Харьковского региона по географической структуре, по товарам и по странам. В целом географическая структура экспорта Украины показывает переориентацию поставок в страны ЕС. Проанализирован экспорт услуг Харьковской
области по географической структуре и по видам экономической деятельности. Определено, что в экспорте услуг Харьковской области доминируют консалтинговые услуги и компьютерные услуги. Для обеспечения эффективности экспорта
услуг необходимо проводить политику по увеличению их объемов путем расширения объемов по другим видам деятельности, таким как образовательные, туристические и другие. Проведен SWOT-анализ экспортного потенциала Харьковского региона. Определены риски сокращения экспортных потоков и стратегические направления улучшения экспортной
деятельности в Харьковской области.
Ключевые слова: экспорт, региональное развитие, Харьковская область, экспорт товаров, экспорт услуг, SWOTанализ, экспортный потенциал.
Polozova Tetiana, Kolupaieva Irina. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF EXPORT
OF GOODS AND SERVICES IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT
The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects of the analysis of exports of goods and services
in the context of regional development. The structural and logical scheme of the analysis of export of goods and services is offered. Export of the Kharkiv region was assessed by geographical structure, by goods and by countries. In general, the geographical structure of export Kharkiv region shows a reorientation of commodities to EU countries. The export of services of the Kharkiv
region by geographical structure and by types of economic activity is analyzed. Kharkiv region has a developed and diversified
economy. There are large enterprises of mechanical engineering, agricultural and food industries, energy, developed oil and gas
complex in the region. The geopolitical situation, as well as the crisis caused by the COVID-19 pandemic, have significantly contributed to changes in the directions and instruments of the region's foreign policy. Based on this, it is possible to determine the
objectives of the study, which is to analyze and evaluate the exports of the Kharkiv region in order to determine priorities to ensure
its competitiveness. It is determined that the export of services of the Kharkiv region is dominated by services and computer
services. To ensure the efficiency of exports of services, it is necessary to pursue a policy of increasing their volume by expanding the volume of other activities, such as education, tourism and others. A SWOT-analysis of exports of the Kharkiv region was
conducted. The risks of slowing down export flows and strategic directions for improving the export activity of the Kharkiv region
have been identified.Kharkiv region has enough competitive advantages in the development of export of commodities: natural
resource potential, high quality and competitiveness of food industry and mechanical engineering, diversification of export flows
by country, adaptation to European standards and quality requirements. Foreign economic entities are the most efficient part
of business, and therefore deregulation and tax leverages are an important incentive to ensure favorable conditions for export
flows. Given the high intellectual capital of the region, it is important to support the development of innovation through attracting
investment in research and development, the introduction of public funding. Innovative products and services will help improve
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the position of the region and the country at the global level and ensure the growth of exports. The imperfection of the institutional
framework in the innovation sphere also affects Ukraine's ratings in the internationally competitive environment. Regulatory policy
in the context of the region's exports should be comprehensive and balanced using determined instruments.
Keywords: export, regional development, Kharkiv region, export of goods, export of services, SWOT-analysis, export potential.

Постановка проблеми. Питання підвищення
ефективності зовнішньоекономічної діяльності
будь-якої країни або регіону на сучасному етапі
набуває все більшого значення. Це пов'язано з
такими внутрішніми чинниками, як стан розвитку національної економіки, об'єктивний
дисбаланс економічної структури, низька конкурентоспроможність національного виробництва, поступове зниження потенціалу науковотехнічної галузі тощо. Актуальність цієї теми
полягає у тому, що, незважаючи на негативні
зміни у світовій економіці, викликані пандемією COVID-19, а також політичну ситуацію
в країні, експортний потенціал завжди був і
залишається важливою складовою частиною
розвитку національної економіки та визначення позиції країни у світовому господарстві
у цілому та регіону зокрема. Тому в умовах
кризи, викликаної пандемією COVID-19, особливого значення набувають питання розроблення відповідного теоретико-методичного
забезпечення, практичне використання якого
дасть змогу визначити стратегічні напрями експортної діяльності в контексті регіонального
розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів аналізу зовнішньої торгівлі та її
ефективності присвячено наукові доробки широкого кола вчених. Науковою школою таких
учених, як Р.В. Міхель [1], В.Г. Андрійчук,
Є.І. Іванов [2], Т.О. Тохтамиш, О.А. Ягольницький, М.А. Овчиннікова [3] та ін., досліджено
зовнішню торгівлю в умовах дії Угоди про асоціацію України та ЄС. Концепції, запропоновані
такими вченими, як А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник [4; 5], Н.О. Іксарова [5], А.О. Задоя [6],
Н.І. Дуляба, В.П. Далик [7] та ін., являють
собою розроблення певних планів, дій та заходів, спрямованих на забезпечення ефективності
зовнішньої торгівлі. Конкурентоспроможність
експортоорієнтованих підгалузей харчової промисловості України досліджували такі автори,
як Ю.В. Журавель [8], О.О. Мінакова [9] та ін.
Проте неоднозначність думок і різноманітність
теоретико-методичних підходів, що використовуються для дослідження даної проблематики,
зумовлюють необхідність подальшого наукового пошуку.
Мета статті. Виходячи з актуальності даної
проблеми, метою дослідження є подальший розвиток теоретико-методичних аспектів аналізу
експорту товарів і послуг у контексті регіонального розвитку.
Виклад матеріалу дослідження та його основні результати. Економічний потенціал регіону
визначає його внутрішні ресурси та ступінь їх
інтеграції до світового господарства. Із пози-

цій системного підходу економічний потенціал
регіону розглядається як система, що складається із сукупності елементів (підсистем), які
взаємодіють між собою та іншими системами.
Однією з найважливіших підсистем економічного потенціалу можна вважати експортний
потенціал, у межах якого експорт товарів і
послуг є одним з основних елементів, що впливає на регіональний розвиток. Об’єктивний аналіз експорту товарів і послуг може бути інформаційною базою, підґрунтям для розроблення
стратегічних напрямів розвитку регіону.
Із метою вирішення цього завдання у дослідженні
запропоновано
структурно-логічну
схему аналізу експорту товарів і послуг у контексті регіонального розвитку, яку наведено на
рис. 1. Обов’язковим етапом при цьому є проведення SWOT-аналізу, який дасть змогу виявити
слабкі та сильні сторони, загрози та можливості
розвитку експортного потенціалу регіону.
Запропонований теоретико-методичний підхід використано для аналізу експорту товарів і
послуг Харківської області, яка має розвинену
та диверсифіковану економіку. У регіоні розташовано великі підприємства машинобудування,
аграрної та харчової промисловості, енергетики, розвинений нафтогазовидобувний комплекс. Значні обсяги продукції в Харківській
області експортуються. За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів у 2018 р. Харківська область посіла друге
місце. Геополітична ситуація, а також криза,
викликана пандемією COVID-19, суттєво сприяли зміні напрямів та інструментів зовнішньої
політики регіону.
За даними Головного управління статистики у Харківській області [10] проаналізовано
динаміку обсягів експорту товарів і послуг за
2010–2020 рр., що представлено на рис. 2.
За даними рис. 2 видно, що експорт товарів за 2014–2016 рр. має тенденцію до зниження, що викликано геополітичними процесами та проведенням АТО на Сході України.
Найбільш стрімке зниження експорту, а саме
на 27,98%, відбулося у 2016 р., що пов'язано з
уведенням санкцій на ввезення товарів до Росії,
яка була для Харківського регіону основним
стратегічним партнером у зовнішньоторговельних відносинах. Із 2017 р. ситуація щодо експорту покращилася, і з 2017 р. експорт набував
поступового розвитку. Наступною загрозою для
розвитку стала світова криза, викликана пандемією COVID-19. Як видно з рис. 2, у 2020 р.
експортні операції збільшилися лише на 3,96%
порівняно з попереднім періодом.
Що стосується експорту послуг, то він має
аналогічну тенденцію. Із 2015 р. спостерігається
тенденція до зниження, а з 2017 р. експорт послуг
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Визначення обсягів та динаміки експорту товарів і послуг
Визначення темпів росту експорту товарів і послуг

Основні етапи аналізу

Порівняння темпів росту експорту товарів і послуг регіону
з показниками по країні
Аналіз географічної структури експорту товарів і послуг
Аналіз товарної структури експорту
Аналіз структури експорту послуг за видами діяльності
SWOT-аналіз експортного потенціалу регіону
Визначення чинників впливу на експортний потенціал регіону
Визначення стратегічних напрямів експортної діяльності
для забезпечення розвитку регіону

Рис. 1. Структурно-логічна схема аналізу експорту товарів і послуг
у контексті регіонального розвитку
Джерело: розроблено авторами

збільшується поступово до 2020 р. (12–14% приросту щороку). У 2020 р. збільшення експорту
послуг відбулося лише на 3,93%.
Результати порівняння темпів росту експорту товарів і послуг Харківського регіону з
показниками по країні представлено на рис. 3.
Дані рис. 3 свідчать про аналогічну тенденцію щодо експорту товарів і послуг як у Харківському регіоні, так і в Україні внаслідок зазначених ризиків, які одночасно впливають і на
зовнішньоторговельну діяльність країни також.
При цьому слід зазначити, що в 2020 р. показники експорту Харківського регіону мали більш
позитивну тенденцію. Так, експорт Харківської
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області збільшився у 2020 р. на 3,9 6%, тоді
як у цілому по країні цей показник знизився
на 10,63%, що свідчить про виважену політику
місцевих органів влади та значний потенціал
бізнесу та виробництва.
Щодо експорту послуг, то по Україні даний
показник у 2019 р. стрімко збільшився на
34,9%, а в 2020 р. знизився на 26,28%. Приріст експорту послуг по Харківській області у
2019 та 2020 рр. становив 14,6% і 3,93% відповідно, що також є позитивною тенденцією.
Геополітичні процеси, що негативно вплинули на скорочення експорту Харківського
регіону, сприяли зміні і стратегічних напря-
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Рис. 2. Динаміка обсягів експорту товарів і послуг Харківської області
Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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Рис. 3. Темпи росту експорту товарів і послуг України та Харківської області, %
Джерело: побудовано авторами за даними [10; 11]

мів щодо країн-партнерів. На рис. 4 представлено географічну структуру експорту товарів
і послуг Харківської області до країн СНД та
інших країн.
Дані, наведені на рис. 4, свідчать про те, що
географічна структура експорту кардинально
змінилася як за товарами, так і за послугами.
Якщо у 2013 р. експорт товарів до країн СНД
становив 66,2 %, то вже у 2018 р. – 39,96%;
експорт послуг до країн СНД становив 49,8%
та 12,63% у 2013 та 2018 рр. відповідно. Проте
країни СНД усе ще залишаються стратегічними
партнерами внаслідок історичних зв'язків, а
також географічної приналежності територій.
Більш детально географічну структуру експорту Харківської області за товарами та послугами представлено в табл. 1.

Результати розрахунків, наведені в табл. 1,
свідчать про зміни у структурі експорту Харківського регіону, а саме: збільшення питомої
ваги експорту товарів до Європи майже у сім
разів за період 2010–2020 рр., збільшення до
країн Азії та Африки – у два рази.
Слід зазначити, що ефект від підписання
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС став
відчутним із 2014 р. і сприяв збільшенню експорту до європейських країн із Харківського
регіону, що призвело до збільшення питомої
ваги експорту до країн ЄС у два рази. Проте
внаслідок геополітичної ситуації, яка склалася
після 2014 р., кардинально було переглянуто
напрями щодо стратегічних партнерів зовнішньої торгівлі Харківського регіону, унаслідок
чого рівень експорту до європейських країн
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Рис. 4. Географічна структура експорту товарів і послуг Харківської області
до країн СНД та інших країн
Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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Таблиця 1
Географічна структура експорту товарів і послуг Харківської області, %

Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Експорт товарів
Країни
Азiя
Африка Америка Європа
ЄС (28)

Європа
7,09
9,19
13,22
10,89
14,61
15,72
20,14
20,27
24,86
50,65
49,12

6,71
9,07
14,15
15,58
16,59
15,37
19,39
19,68
23,57
23,14
24,67

14,86
11,86
13,83
17,53
15,78
23,32
25,27
28,12
24,98
35,32
37,77

4,47
3,62
6,92
3,64
5,92
9,55
9,13
8,92
7,96
12,21
10,96

2,48
0,46
0,67
1,58
1,67
0,91
1,56
1,71
1,96
1,55
1,82

20,77
16,81
15,16
16,00
17,42
22,92
23,63
24,67
30,17
38,53
39,42

Експорт послуг
Країни
Азія
Африка Америка
ЄС (28)
19,52
16,09
13,79
15,10
17,18
22,88
23,37
25,37
30,76
35,01
35,42

14,45
13,50
12,79
15,57
21,09
27,50
30,14
27,26
24,67
28,85
26,57

2,71
2,59
4,41
3,86
3,84
4,93
5,29
5,82
4,95
4,39
3,91

10,89
11,53
11,52
14,58
22,92
23,22
26,07
27,09
27,38
28,08
29,98

Джерело: розраховано авторами за даними [10]

збільшився й у 2020 р. становив 24,67%, що
удвічі більше, ніж у 2014 р. Також збільшення
у структурі експорту товарів і послуг відбувається і по країнах Азії.
У структурі експорту послуг також спостерігається збільшення питомої ваги до країн ЄС та
Азії. Експорт послуг до Африки та Америки має
незначні зміни. Отже, скасування ввізного мита
та запровадження безмитної тарифної квоти сприяло зростанню обсягів експорту до країн ЄС, що
свідчить про те, що Європейський Союз є одним
зі стратегічних партнерів у зовнішній торгівлі.
Таким чином, можна визначити позитивні
тенденції щодо таких змін:
– упровадження європейських стандартів
(вимоги до безпечності продукції в ЄС найсуво3,21

Індія

ріші, що сприяє забезпеченню якості й українських товарів);
– високий рівень конкуренції сприяє диверсифікації ринків збуту та розширенню товарної
номенклатури;
– поліпшення іміджу та позицій регіону та
країни у цілому на світовому ринку.
На рис. 5 та 6 представлено географічну
структуру експорту товарів і послуг, де визначено країни з найбільшою часткою експорту.
Як видно з рис. 5, найбільша питома вага
товарів Харківського регіону надходить до
Російської Федерації, проте у 2020 р. це становило лише 15,91%, що менше, ніж у 2017 р.
(25,74%). Серед країн-партнерів за експортом
товарів Харківської області слід зазначити Єги-
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Рис. 5. Географічна структура експорту товарів Харківської області за країнами, %
Джерело: побудовано авторами за даними [10]

Випуск 44. 2021

Науковий вісник Херсонського державного університету

71

4,32

Німеччина

3,63

3,71

4,32

Російська Федерація

3,91
6,43

4,96

Франція

4,40
3,50
4,99
4,18

Велика Британія

5,23
5,17

Швеція

4,41

6,01
13,85

Ізраїль

13,81
13,31
28,49

США

24,69
25,08

0

5

10

2020

15

2019

20

25

30

2018
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Джерело: побудовано авторами за даними [10]

пет, Японію, Польщу, Туреччину, Китай, Молдову, Білорусь, Грузію, Індію, що свідчить про
значну диверсифікацію. Зміни у пріоритетах
зовнішньої політики України сприяли налагодженню тісних зв'язків із Польщею. Негативним для розвитку зовнішньої торгівлі з країнами ЄС є далеке розташування регіону від
прикордонної території з Європою, що збільшує
транспортні витрати та собівартість товарів.
Аналізуючи структуру експорту послуг Харківського регіону, можна констатувати незначні зміни. Найбільшим стратегічним партнером
з експорту послуг Харківського регіону є США,
переважно це комп'ютерні та інформаційні
послуги. За кількістю ІТ-фахівців Харківський
регіон значно перевищує інші ІT-локації України, поступаючись лише Київському хабу [12].
Але слід зазначити і те, що в такій ситуації
Україна втрачає позиції лідерства на світовому
ринку ІТ-технологій, адже право власності на
розроблений продукт належить іншим країнам
і забезпечує імідж та високу позицію на світовій арені. Для підвищення рівня конкурентоспроможності регіону і країни у цілому слід
упроваджувати виважену політику в галузі ІТ,
яка б сприяла створенню власних програмних
продуктів та сервісів для їх подальшої реалізації в інших країнах, що сприятиме збільшенню
обсягів експорту та забезпечення високих позицій на світовому ринку.
Структуру експорту за товарами Харківського
регіону представлено на рис. 7, де видно, що за
2019–2020 рр. вона майже не змінилася. Так, у
2020 р. найбільшу питому вагу в експорті займа-

ють продукти рослинного походження (22,6%),
готові харчові продукти (22%), машини, обладнання та механізми (17,1%), недорогоцінні
метали та вироби з них (9,4%). У 2019 р. простежуються незначні зміни. Експорт має переважно
сировинний характер, а частка високотехнологічного експорту має незначну питому вагу, що
знижує ефективність експортного потенціалу та
конкурентоспроможність регіону.
На рис. 8. представлено структуру послуг Харківського регіону за видами діяльності. У 2019 р.
найбільшу питому вагу займають послуги у сфері
комунікацій, комп'ютерні та інформаційні
послуги (64,9%), професійні та консалтингові
послуги (11,2%), транспортні послуги (5,5%).
У 2020 р. спостерігається зростання питомої ваги
комп'ютерних послуг до рівня 70,5% та консалтингових – до рівня 17,5%.
Результати проведеного SWOT-аналізу експортного потенціалу Харківської області дали
змогу визначити сильні і слабкі сторони, окреслити можливості для розвитку експорту регіону, а також виявити загрози, які необхідно
враховувати під час розроблення регуляторної
політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності регіону (табл. 2).
Харківська область має достатньо конкурентних переваг у розвитку експортних поставок, це: природно-ресурсний потенціал, висока
якість та конкурентоспроможність продукції
харчової промисловості та машинобудування,
диверсифікованість експортних потоків за країнами, адаптація до європейських стандартів та
вимог до якості.
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Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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Регуляторна політика в контексті експорту
регіону повинна бути комплексною та виваженою.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності – найефективніша частина бізнесу, а тому дерегуляція та
податкові важелі є важливим стимулом для забезпечення сприятливих умов експортних потоків.
Ураховуючи високий інтелектуальний потенціал регіону, важливими є підтримка розвитку
інновацій через залучення інвестицій у наукові
розробки, упровадження механізму державного
фінансування. Інноваційні продукти та послуги

сприятимуть поліпшенню позицій регіону та
країни на світовому рівні та забезпечать зростання обсягів експорту. Недосконалість інституційних засад в інноваційній сфері впливає і
на рейтинги України в міжнародному конкурентному середовищі [13]. Визначені у табл. 2
можливості для розвитку експорту Харківської
області необхідно враховувати під час розроблення та реалізації регуляторної політики місцевих органів влади з використанням відповідного інструментарію [14].
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Таблиця 2

SWOT-аналіз експортного потенціалу Харківської області
STRENGTHS (СИЛЬНІ СТОРОНИ)
– адаптація до європейських стандартів та вимог до
якості;
– диверсифікація експорту за географічною
структурою;
– значний природно-ресурсний потенціал;
– якість та конкурентоспроможність товарів харчової
промисловості та машинобудування

WEAKNESSES (СЛАБКІ СТОРОНИ)
– віддаленість регіону від кордонів з Європою;
– обмежений перелік видів діяльності з експорту
послуг;
– експорт товарів має переважно сировинний
характер;
– недостатнє фінансування інноваційної
діяльності

OPPORTUNITIES (МОЖЛИВОСТІ)
– підписання та реалізація угод між Україною та ЄС;
– інтелектуальний капітал регіону;
– високий імідж м. Харкова та високий рівень
соціально-економічних показників порівняно з
іншими регіонами

THREATS (ЗАГРОЗИ)
–
–
–
–

високий рівень конкуренції на світовому ринку;
конфлікт на Сході України;
санкції щодо зовнішньої торгівлі;
криза, викликана пандемією COVID-19

Джерело: побудовано авторами

Висновки. Експортні торговельні потоки
Харківської області сьогодні досить диверсифіковані за країнами. В експорті привалюють товари харчової промисловості та машинобудування. У цілому географічна структура
експорту України показує переорієнтацію
поставок до країн ЄС. В експорті послуг Харківської області домінують консалтингові та
комп'ютерні послуги. Для забезпечення ефективності експорту послуг необхідно проводити
політику щодо збільшення їх обсягів шляхом
розширення обсягів за іншими видами діяльності, такими як освітні, туристичні та ін.
Результати проведеного SWOT-аналізу свідчать, що для забезпечення розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення рівня її конкурентоспроможності у
світовому просторі необхідним є використання
конкурентних переваг і можливостей території,
а також нівелювання ризиків, які гальмують
експортні потоки.
Практичне використання запропонованого
теоретико-методичного підходу до аналізу експорту товарів і послуг дасть змогу отримати
інформацію для розроблення заходів щодо
усунення загроз, мінімізації впливу негативних чинників та визначення напрямів розвитку регіону з урахуванням його конкурентних
переваг.
Перспективою подальших досліджень є розроблення теоретико-методичного забезпечення
оцінки впливу чинників на експорт товарів і
послуг у контексті регіонального розвитку.
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