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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Експортна діяльність підприємств як сукупність дій

щодо організації та здійснення експорту забезпечує
реалізацію вироблених товарів на зовнішніх ринках то-
варів та послуг. Для національної економіки експорт є
інструментом участі у міжнародних торгівельних відно-
синах, джерелом валютної виручку, способом підвищен-
ня іміджу країни. Побудова ефективної системи експор-
ту, дозволяє економіці країни розвиватись, і бути менш
залежною від шоків економічної динаміки.

Експорт України на світові ринки товарів та послуг
характеризується наступними ознаками:

1. Значна частка експорту сировинних товарів.
2. Значна частка експорту — продукція сільського

господарства.
3. Динамічне зростання експорту послуг (зокрема

IT послуг).
4. Регіональною концентрацію на ринки ЄС, СНД та

в меншій мірі Азії.
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У статті проаналізовано поточний стан експорту України. Відзначено наявність значних диспропорцій
між регіонами у сфері експортних відносин. Визначено, що у світовій практиці, важливим аспектом орга-
нізації підтримки експортерів є їх підтримка на регіональному рівні. Визначено особливості організації
регіональної підтримки експортерів у окремих країнах світу. Відзначено наявність дефіциту кредитних
ресурсів у більшості регіонах. На основі частки експорту у ВРП, участі у експорті МСБ, основних галузей
експорту та рівня кредитування економіки проведено групування регіонів. Для визначених груп, з вра-
хуванням значення експорту з цих регіонів для економіки України, запропоновано механізми, що дозво-
лять забезпечити ефективний розвиток експорту товарів та послуг. Відзначено необхідність створення
експортно-кредитного агентства з системою представництв в регіонах, з метою забезпечення фінансово-
го забезпечення експортерів.

The article analyzes the current state of export of Ukraine. Significant disparities between regions in the field
of export relations are noted. It is determined that in the world practice an important aspect of organizing a
support for exporters is their support at the regional level. The features of regional support of exporters in some
countries of the world are determined. There is a shortage of credit resources in most regions. Based on the share
of export in the GRP, participation in the export of SMEs, major export sectors and the level of lending to the
economy, grouping of regions was conducted. For certain groups, taking into account the export value from
these regions for the Ukrainian economy, have been proposed mechanisms of ensuring the efficient development
of export of goods and services. In order to provide financial support of exporters it is noted the necessity of
creation of an export-credit agency with a system of representative offices in the regions.
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5. Відсутністю стратегії просування товарів на рин-
ках, що розвивається.

6. Відсутність системи державної підтримки експорту.
7. Відсутністю на державному рівні фінансової

підтримки експортерів. [9]
Водночас на світових ринках прослідковуються такі

тенденції:
1. На 2018 рік прогнозується зростання на рівні

3,6—3,7% і це зростання забезпечується 75% економік
світу.

2. Спад економічної активності/гальмування темпів
економічного розвитку спостерігається у країнах, що
займаються ресурсним експортом.

3. 80—90% світової торгівлі фінансується за допо-
могою різноманітних інструментів торгівельного фінан-
сування (гарантування оплат, кредитування, докумен-
тарні операції тощо) [5].

4. 11% світової торгівлі забезпечується Бернським
об'єднанням страховиків [10].
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У цих умовах особливої актуальності набуває не-
обхідність побудови високоефекивної системи підтрим-
ки експорту, із створенням необхідних інституцій кре-
дитної, страхової, інформаційної та консультаційної
підтримки експорту, яка була б максимально наближе-
ною до експортера товарів та послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика експортної діяльності та фінансових

механізмів експортної підтримки досліджувалась у пуб-
лікаціях провідних вчених: В. Андрійчука, І. Бураковсь-
кого, Я. Белінської, С. Черепанич, Н. Непрядкіної. Особ-
ливості регіонального експорту досліджувались у пра-
цях Г. Кулєшової, Л. Ключко, Т. Мельник. Мало дослі-
дженими залишаються питання організації кредитного
механізму підтримки експортерів зокрема експортерів
МСБ на регіональному рівні.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є визначення регіональних особли-

востей розвитку експортних відносин, та надання про-
позицій, щодо оптимальних шляхів стимулювання роз-
витку експорту на місцевому рівні.

В умовах наявних ризиків, система підтримки екс-
порту, повинна забезпечити ефективне розширення ек-
спорту з врахуванням основних цілей державної еко-
номічної політики, зокрема:

1. Забезпечення реалізації товарів та послуг, що
виробляються в середині країни так як наслідок забез-
печення зайнятості та доходів населення.

2. Забезпечення надходження валютної виручки.
3. Підвищення ефективності економіки України,

шляхом забезпечення притоку додаткових коштів у ви-
сокоефективні галузі (галузі з високою доданою варті-
стю).

4. Підвищення іміджу країни.
5. Необхідний експорт, що зумовлюється транзит-

ним положенням України.
Врахування вищенаведених особливостей зумовлює

необхідність побудови комплексної системи підтримки
експорту, яка б включала фінансові та нефінансові
аспекти функціонування.

Світовий досвід, зокрема досвід великих за терито-
рією держав свідчить, що ефективна система підтримки
експорту має окрім врахування цілей економічної діяль-
ності держави має відповідати наступним критеріям:

1. Бути адаптованою до надання послуг різним за
розміром бізнесам.

2. Бути максимально наближено до кінцевого отри-
мувача послуг.

Поєднання цих двох пунктів зумовлюється також
особливістю ведення бізнесу. Великий бізнес, має мож-
ливість та ресурси для підготовки всіх необхідних до-
кументів, а також джерела фінансового забезпечення
операцій. Малий та середній бізнес, в умовах відсутності
ресурсів потребує допомоги в тому числі у супровод-
женні відповідних операцій. А отже, комбінування вка-
заних пунктів, дозволяє залучати до експортної діяль-
ності економічних суб'єктів незалежно від їх розміру.

У контексті максимальної наближеності до кінце-
вого отримувача послуг, значну увагу в світі приділяєть-
ся регіональній організації системи підтримки експор-
ту. Наприклад, у США діє програма EXIM bank, щодо
залучення посередників серед: урядових структур, не-
комерційних організацій, органів місцевої влади, які го-
тові займатись підтримкою експорту. EXIM bank надає
маркетингову, фінансову, інформаційно-консультацій-
ну підтримку для посередників, вимагаючи при цьому
проведення заходів, щодо просування послуг EXIM
bank, а саме кредитування, страхування, фінансове об-
слуговування експортних операцій. Додатково відпо-
відні посередники повинні активно залучати малий та
середній бізнес у експортну діяльність (не менше 10 під-
приємств на рік) через EXIM bank. Наведена програма,

дозволяє вирішувати завдання як на регіональному рівні
так і на національному, зокрема:

1. Реалізуються економічні інтереси регіону.
2. Зростає зайнятість населення.
3. Підвищується рівень оплати праці в регіоні (за

даними EXIM bank експортери в середньому платять
вищу заробітну плату ніж підприємства, що орієнтовані
на локальний ринок).

4. Підвищується стабільність економіки — серед
підприємств експортерів на 30% менше підприємств, що
припиняють діяльність у порівнянні з не експортерами
[2].

Аналогічні програми впроваджує і Росія. На базі
експортно кредитного агентства Росії (ЕКСАР) у 2015
році було створено регіональне представництво ЕКСАР
у Далекосхідному федеральному окрузі. Основними
завданнями представництва є:

1. Формування переліку перспективних проектів.
2. Сприяння їх ініціаторам для направлення в ЕК-

САР та підготовка необхідних документів.
3. Ведення бази експортерів Далекосхідного феде-

рального округу.
Наявність представництва, дозволяє забезпечити

стимулювання експортної діяльності у віддалених від
центру регіонах та сприяє вирівнюванню диспропорцій
регіонального розвитку [4].

У Великобританії на регіональному рівні працю-
ють консультанти з експортного кредитування та
страхування, у яких підприємства на безкоштовній
основі можуть проконсультуватись щодо оптималь-
них умов фінансування експорту, та отримати мож-
ливість подати відповідні заявки до агентства з фінан-
сування експорту. Завдяки впровадженню відповідних
програм:

1. Зросла залученість МСБ у експортну діяльність.
79% компаній, що отримують підтримку — суб'єкти
МСБ.

2. Впровадження адаптованих продуктів кредиту-
вання дозволило збільшити обсяги експорту починаю-
чи з 2011 року на 3,5 млрд фунтів [11].

В Україні на даний момент на регіональному рівні у
сфері підтримки експортерів функціонують:

1. Торгівельно промислові палати, що представлені
у кожній області.

2. Структурні підрозділи відповідних адміністратив-
но територіальних одиниць управління (департаменти еко-
номічного розвитку/ зовнішніх зв'язків областей та міст).

Наведені органи відповідно до свого функціоналу
можуть забезпечити:

1. Інформаційну підтримку експортерам.
2. Консультаційну допомогу, щодо оформлення

експортних процедур [7].
Водночас наявна інфраструктура у регіонах орієн-

тована в першу чергу на великий бізнес, відсутність по-
вноцінної бази дистанційних послуг обмежує доступ
малим та середнім суб'єктам господарювання до цент-
ралізованих послуг у сфері експортних операцій.

Нині у експортній сфері України сформувалась на-
ступна ситуація (табл. 1).

У цілому для України наявний дефіцит кредитних
ресурсів, про що свідчить низький ступінь покриття кре-
дитними коштами ВРП для майже всіх регіонів, що
свідчить про відсутність фінансово-кредитного важелю
стимулювання економічної активності для стимулюван-
ня регіонального економічного розвитку та експорту в
цілому [9].

Рівень експортної активності регіонів, показники
участі у експорті представників МСБ мають значний
розмах, що свідчить про значні диспропорцій у сфері
експортної діяльності на регіональному рівні.

Для регіонів України, на основі проведених роз-
рахунків (табл. 1) доцільно провести групування з ме-
тою виділення оптимальних шляхів підтримки експор-
терів:
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1. Області з високою часткою експорту у ВРП (час-
тка експорту більше 35%) та зосередженості на сиро-
винному експорті (Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька, Луганська). Експорт з даних регіонів важливий
з точки зору обсягів валютних надходжень в країну і
вони генерують 33% товарної експортної виручки. Для
даних регіонів характерна:

a. Низька частка підприємств, що здійснюють екс-
портну діяльність (менше 5%)

b. Низька частка участі малих та середніх підпри-
ємств у експорті.

c. Низька частка експорту послуг.
Для таких регіонів, мають бути запроваджені кон-

сультаційні центри, щодо експортних процедур, пільгові
програми кредитування від комерційних банків, програ-
ми компенсації відсоткових ставок з місцевих бюджетів
і направлені в першу чергу на діючі підприємства. Галу-
зями мають бути обов'язково галузі сфери послуг (кон-
салтинг, ІТ тощо) та галузі з високою доданою варті-
стю, що можуть розміщуватись у подібних регіонах
(хімічна промисловість). Водночас для діючих металур-
гійних підприємств, мають стимулюватись умови до мак-
симізації створення та експорту готової продукції а не
сировини.

2. Області з високою часткою експорту у ВРП (час-
тка експорту більше 35%) за вигідним транзитним/діло-
вим положенням (Закарпатська, Миколаївська, Во-
линська м. Київ як діловий центр країни). Увійти до цієї
категорії мають також області, що відповідають крите-
ріям відбору, але не мають високої частки експорту у
ВРП це такі області, як Львівська, Чернівецька, Одесь-
ка області. Ці регіони мають значно вищу частку вкладу

МСБ у експорт продукції і вищі показники участі у екс-
порті (за винятком транзитних областей). В цих облас-
тях вже активно відбуваються процеси деконцентрації
(переорієнтування на МСБ основного виробництва). За
таких умов в таких регіонах необхідно забезпечити
фінансові ресурси для:

a. Покращення якості послуг (інвестиції в експорт-
ну інфраструктуру).

b. Переорієнтація з первинної продукції рослинниц-
тва, на більш ефективні галузі.

3. Області з середньою часткою ВРП і значним ак-
центом на аграрну продукцію у експорті. До цих облас-
тей відноситься: Вінницька, Кіровоградська, Херсонсь-
ка, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Київська. Для
цих областей характерна концентрація експорту у МСБ,
та низький відсоток підприємств експортерів. Акцент
підтримки має здійснюватися на супроводжені експор-
тних процедур в тому числі:

a. Консультації щодо логістичних послуг.
b. Широкий спектр послуг зі страхування в тому

числі страхування врожаїв, як частина програм фінан-
сового стимулювання експорту.

c. Безпосереднє кредитування експортних кон-
трактів

4. Області, що комбінують розвиток аграрного та
промислового експорту (Житомирська, Івано-Фран-
ківська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільсь-
ка, Харківська). Частина експорту областей забезпе-
чується наявністю природніх ресурсів (нафти та газу)
та розміщенням пов'язаних виробництв. Харківська об-
ласть з центром у м. Харкові, має бути генератором на-
укоємного експорту та в першу чергу значного експор-

Таблиця 1. Показники регіонального розвитку експорту та кредитування у 2016 р.

Примітка: *складено автором на основі [3; 6] та власні розрахунки.

**для переведення показників у дол. США використовувався курс 1 дол.=26 грн.
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ту послуг у різноманітних галузях в тому числі, послу-
ги промислового характеру. Для цих областей необхід-
но:

a. Інвестиції в оновлення виробництв.
b. Фінансове стимулювання відкриття нових підпри-

ємств експортерів.
c. Нарощування діючих експортних потужностей.
З врахуванням наведених регіональних особливос-

тей, в Україні на даний момент джерелами фінансово-
консультаційної підтримки можуть бути:

1. Створення Експортно-кредитного агентства, як
установи куратора регіональних експортних ініціатив з
власним закріпленим фінансовим ресурсом, як це перед-
бачено відповідним прийнятим законом. При цьому, за
аналогією з США, безпосередніми представниками на
місцях можуть виступати, як представники органів дер-
жавної влади, так і представники ТПП. Водночас, у клю-
чових, найперспективніших (або найдепресивніших) ре-
гіонах має бути безпосереднє представництво.

2. На рівні місцевих громад, мають бути сформовані
кошти, що призначені для забезпечення здешевлення
фінансових ресурсів для експортерів. Переваги для гро-
мади на прикладі розрахунків EXIM bank США, засвід-
чують ефективність відповідних дій. Схожі програми
вже діють в Україні:

a. створення Центру підтримки експорту у м. Хер-
сон на базі ТПП з метою надання консультаційних по-
слуг експортерам.

b. Спільні регіональні проекти з "Державним Ощад-
ним Банком України" щодо здешевлення вартості кре-
дитних ресурсів для МСБ у певних галузях (інновації,
енергозбереження, створення нових робочих місць) у
наступних регіонах: Вінницька обл., Дніпропетровська
обл., Закарпатська обл., м. Нікополь, м. Кривий Ріг тощо
[8].

3. Запровадження державних програм, здешевлен-
ня кредитних послуг та послуг страхування для експор-
терів, що фінансуватимуться або через ЕКА або через
безпосередньо головних розпорядників бюджетних
коштів.

ВИСНОВКИ
Світовий досвід організації експортної підтримки

свідчить про необхідність максимального наближення
підтримки до експортерів. В цих умовах значна увага
приділяється організації системи підтримки експорту на
регіональному рівні.

В Україні на даний момент наявна значні диспро-
порції у розвитку експортних відносин між регіонами.
Виділення кількох груп дозволяє виробити ефективну
систему комбінацій інструментів експортної підтрим-
ки.

Для ефективного впровадження наявного інстру-
ментарію необхідно:

1. Забезпечити наявність установ, що здійснюють
фінансову та інформаційно консультаційну підтримку
експортерів.

2. Організувати з врахуванням світового досвіду
механізми експортної підтримки на місцях.

3. Враховувати особливості експортного потенціа-
лу регіонів, та значення регіонального експорту для еко-
номіки.

4. В умовах необхідності швидких трансформацій,
забезпечити механізми підтримки експортерів МСБ.

Впровадження вищезазначених заходів, дозволить:
1. Забезпечити стабільний випереджаючий розвиток

експорту економіки України.
2. Дозволить поліпшити інвестиційний клімат у

країні, та стимулюватиме вирішення проблеми зайня-
тості у регіонах.

3. Сприятиме вирівнюванню диспропорцій у еконо-
мічному розвитку регіонів.

4. Дозволить побудувати ефективну систему під-
тримки експорту на регіональному рівні.
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