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CALCULATION METHOD 

Анотація. Експорт агропродовольчих товарі забезпечує нині стабільний притік ва-
люти в національну економіку та визначає одну з основних спеціалізацій нашої кра-
їни на світовому ринку. Однак низька продуктивність та орієнтація на вузький това-
рний сегмент не дозволяють повноцінно використовувати потенціал галузі для 
економічного зростання. Оцінка стану та рівня розвитку експортного виробництва, а 
також здійснення економічного аналізу та виявлення негативних тенденцій у проце-
сі розвитку експортоорієнтованої діяльності дозволить розкрити потенційні можли-
вості інтенсифікації експорту продукції аграрного сектору. Метою статті є розробка 
методики оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі 
економіки та її апробація на основі статистичних даних аграрного сектору України. 
Для формування інформаційної бази дослідження використовувались статистичні 
дані з наступних інформаційних ресурсів: FAOSTAT, офіційний сайт Державної слу-
жби статистики України та Державної фіскальної служби України за період 2005-
2017 рр. На основі відповідних даних сформовані і обчислені кількісні та якісні пока-
зники характеристики експортоорієнтованої діяльності, а також їх критеріальні об-
меження. До кількісних індикаторів віднесено: обсяг експорту сільськогосподарських 
товарів на душу населення, частку експорту у валовій продукції аграрного сектора 
та частку національного експорту в структурі світового експорту сільськогосподар-
ської продукції. Якісними індикаторами виступпили продуктивність праці у сфері ек-
спорту, забезпеченість експортоорієнтованого виробництва основними засобами та 
інвестиціями, а також частка товарів з високою доданою вартістю у структурі експо-
рту аграрного сектора. Комплексною оцінкою ефективності експортоорієнтованої ді-
яльності став інтегральний показник, який відображає темпи змін відповідних еко-
номічних індикатор. Розроблена графічна модель і структурно-логічна схема 
розрахунку інтегрального показника розвитку експорту. Здійснено порівняння ета-
лонних та фактичних значень економічних індикаторів. Проведений аналіз рівня ро-
звитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України. Особливість 
нестійкого характеру розвитку експортоорієнтованої діяльності, зумовлена як ендо-
генними чинниками, так і трансформаціями глобального економічного середовища.  
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Abstract. Today, export of agricultural products ensures stable inflow of currency into the 
national economy and determines one of primary specialization areas of our country on 
the global market. However, poor performance and focus on a limited product segment 
does not allow using the industry potential for the economic growth. Assessment of 
current status and level of development of export production, as well as undertaking 
economic analysis and identifying negative tendencies in development of export-oriented 
activity, will allow revealing potential opportunities for intensifying export of agricultural 
products. The objective of this article is to provide methods of assessment of 
development status of export-oriented activity in agricultural sector of economy and its 
testing based on statistical data of agricultural sector of Ukraine. To form the research 
database, statistical the data from the following information resources was used: 
FAOSTAT, the official web-site of State Statistics Service of Ukraine and State Fiscal 
Service of Ukraine for the period of 2005-2017. Quantity and quality characteristics of 
export-oriented activity were formed based on respective data, as well as their criterion 
limitations. Quantitative indicators are: the volume of agricultural exports per capita, the 
share of exports in the gross output of the agricultural sector, and the share of national 
exports in the structure of world agricultural exports. Qualitative indicators are labor 
productivity in the sphere of export, provision of export-oriented production of fixed 
assets and investments, as well as the share of goods with high added value in the 
structure of exports of the agricultural sector. An integrated indicator that reflects the 
pace of change of the relevant economic indicators has become a comprehensive 
assessment of the effectiveness of export-oriented activities.Graphical model, as well as 
structural and logical scheme of calculation of integral index of export development, was 
developed. Comparison of reference and actual values of economic indicators was 
carried out. The development status of export-oriented activity in Ukrainian agricultural 
sector was analyzed. The peculiarity of unstable nature of export-oriented activity is 
conditioned by both endogenous factors, and transformations of global economic 
environment.  
 
Key words: export, export-oriented activity, agricultural sector, research methods, 
integral indicator. 
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна та експортоорієнтована дія-

льність відіграють ключову роль у економічному розвитку національного гос-
подарства. Аграрний сектор України — одна з не багатьох галузь економіки, 
яка протягом десяти років демонструє позитивне зовнішньоторговельне сальдо. 
Експорт агропродовольчих товарі забезпечує нині стабільний притік валюти в 
національну економіку та визначає одну з основних спеціалізацій нашої країни 
на світовому ринку. Однак, не дивлячись на позитивні тенденції, існують значні 
асиметрії у реалізації експортного потенціалу України. Національний аграрний 
сектор продовжує бути зосередженим на вузькому продуктовому сегменті для 
зовнішніх ринків, а загальна продуктивність не дозволяє говорити про серйозну 
структурну перебудову та перехід до високотехнологічної моделі виробництва.  

У зв’язку з цим актуальним постає питання оцінки стану та рівня розвитку 
експортного виробництва, а також здійснення розширеного економічного аналі-
зу та виявлення негативних тенденцій у процесі розвитку експортоорієнтованої 
діяльності, що дозволить розкрити потенційні можливості інтенсифікації екс-
порту продукції аграрного сектору.  
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Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Методологічними аспектами 
визначення міжнародної спеціалізації та оцінки експортного потенціалу націо-
нальних економік приділяли увагу вчені Б. Баласа [1] та Дж. Вагнер [2] чиї ме-
тодики дають можливість встановити спеціалізацію країни на експорті визначе-
ної групи товарів та виявити відносні переваги при цьому експорті. А. Гніденко 
[3], С. Кваша [4], О, М. Майклі [5], А. Мазаракі [6], Т. Мельник [7], І. Пузанов 
[8] приділяли увагу методології оцінки експортного потенціалу. Однак, якщо 
рівень та напрям експортної орієнтації можна відобразити конкретними еконо-
мічними показниками, то категорія експортного потенціалу дуже важко підда-
ється кількісній оцінці. Крім того, наразі вже не існує прямої залежності між ек-
спортним потенціалом та позиціями країни на світовому ринку.  

Традиційним показником залежності виробництва національної економіки 
від збуту власних товарів на ринках інших є експортна квота [9], яка демон-
струє, в якій мірі окремі галузі промисловості є орієнтованими на зовнішні рин-
ки. Для характеристики рівня експортної орієнтації галузі застосовують і індекс 
міжнародної спеціалізації по експорту [10]. Відносну величину виручки на ду-
шу населення від кожного експортованого відсотка ВВП у порівнянні із серед-
ньосвітовою величиною показує коефіцієнт ефективності експорту [11]. Дослі-
дження методологічних підходів дає можливість зробити висновок, що 
конкретної методики, яка б дала можливість узагальнити та порівняти у часо-
вому виміри темпи нарощування якісних та кількісних параметрів експорту в 
аграрному секторі не існує, саме тому метою роботи є розробка методики та 
здійснення оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному 
секторі економіки. 

Методологія дослідження. Для формування інформаційної бази досліджен-
ня використовувались статистичні дані з таких інформаційних ресурсів: 
FAOSTAT [12], офіційний сайт Державної служби статистики України [13] та 
Державної фіскальної служби України [14] за період 2005—2017 рр. Зокрема, 
для розрахунку економічних індикаторів та їх динаміки застосовували показни-
ки: обсяг експорту сільськогосподарської продукції, кількість зайнятих на підп-
риємствах (у т. ч. фермерські господарства), вартість основних засобів, обсяг 
інвестицій у основний капітал, валова продукція аграрного сектору та обсяг сві-
тового експорту агропродовольчих товарі. На основі відповідних даних форму-
вались групи якісних та кількісних індикаторів розвитку експортоорієнтованої 
діяльності, визначались темпи їх приросту та відхилення від еталонних значень. 
На кінцевому етапі здійснювалось агрегування фактичних даних і розрахунок 
інтегрованого показника експортоорієнтованого розвитку.  

Виклад основного матеріалу 
1. Методика дослідження експортоорієнтованої діяльності. Досліджуючи 

методи аналізу та показники експортоорієнтованої діяльності, можна зробити 
висновок, що у більшості методик аналізується динаміка товарної та географіч-
ної структури експорту агропродовольчих товарів, темпи приросту на основі 
яких здійснюються подальші прогностичні оцінки. Такий підхід дає можливість 
на основі показників за минулий період проаналізувати тенденції та окреслити 
загальну перспективу на майбутнє, враховуючи основні фактори та змінні па-
раметри. Необхідно відмітити, що оцінка стану та рівня розвитку експортної 
орієнтації галузі не завжди буває досить результативною. У даному випадку, 
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завдання системного аналізу трансформується в проблему вибору тих чи інших 
кількісних та якісних параметрів. Тому, на нашу думку, доцільне використання 
не єдиного, а сукупності комплексних показників. Це вимагає широких науко-
вих розробок, обґрунтування та використання узагальнюючих показників екс-
портоорієнтованого розвитку. 

Степінь впливу відповідних факторів на темпи розвитку експортоорієнтова-
ної діяльності можна виразити через систему кількісних показників — індика-
торів. Економічні індикатори не являються сталими показниками, вони будуть 
змінюватися внаслідок зрушень у виробничому та соціально-економічному се-
редовищі. Комплексною оцінкою ефективності експортоорієнтованої діяльності 
буде інтегральний показник, який відображатиме темпи змін відповідних еко-
номічних індикаторів. 

До кількісних індикаторів віднесено: обсяг експорту сільськогосподарських 
товарів на душу населення (ЕХсг

ЧН
)1, частку експорту у валовій продукції аграрно-

го сектора (ЕХсг
ВПа

) та частку національного експорту в структурі світового експор-

ту сільськогосподарської продукції (ЕХсг
ЕХсв

). Якісними індикаторами виступати-

муть продуктивність праці у сфері експорту  ЕХсг
ЧПа

 , забезпеченість 

експортоорієнтованого виробництва основними засобами ( ОЗа
ЕХсг

) та інвестиціями 

( Іа
ЕХсг

), а також частка товарів з високою доданою вартістю в структурі експорту 

аграрного сектора (ЕХвм
ЕХсг

), зокрема, до них віднесені м’ясо, молоко, яйця, овочі, 
фрукти та натуральний мед. На рис. 1 наведено структурно-логічну схему роз-
рахунку інтегрального показника. 

На першому етапі оцінювання необхідно визначити перелік економічних ін-
дикаторів, що характеризуватимуть рівень розвитку експортоорієнтованого ви-
робництва в аграрному секторі. Зокрема, у якості кількісних індикаторів для ві-
дображення організаційно-економічного рівня було обрано обсяг експорту 
аграрного сектора на душу населення та два структурні індикатори: перший ві-
дображає частку експорту у загальному обсязі продукції національного аграр-
ного сектора, а інший характеризує степінь участі аграрного сектора у міжнаро-
дній торгівлі відповідними товарами. Для розрахунку якісних параметрів 
розвитку пропонується застосувати показник продуктивності праці, забезпе-
чення виробництва основними засобами та інвестиціями в основний капітал, 
також структурний показник, який відображує частку високомаржинальних то-
варів у загальному обсязі експорту галузі. На другому етапі необхідно визначи-
ти критеріальні обмеження або еталонний рейтинг змін економічних індикато-
рів. Адаптовуючи «золоте правило» економічного росту Е. Фелпса [15] та 
вивчаючи методологічні підходи дослідження темпів зростання економічних 
показників [5, 16], можна зробити висновок, що продуктивність праці повинна 

                      
1ЕХсг — обсяг експорту сільськогосподарської продукції; ЧН — чисельність населення; ВПа — валова 

продукція аграрного сектору; ЕХсв — світовий обсяг експорту сільськогосподарської продукції; ОЗа — вар-
тість основних засобів в аграрному секторі; ЧПа — чисельність зайнятих на підприємствах аграрного сек-
тору; Іа — обсяг інвестицій в аграрний сектор; ЕХвм — обсяг експорту високомаржинальних товарів.  
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зростати вищими темпами, ніж основний капітал, і ще вищими, ніж частка то-
варів з високою доданою вартістю, що відображено у формулі: 

Т(ЕХсг
ВПа

)>Т( ОЗа
ЕХсг

)>Т( Іа
ЕХсг

)>Т(ЕХвм
ЕХсг

), (1) 

 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема розрахунку інтегрального показника розвитку  

експортоорієнтованої діяльності 

Джерело: розроблено автором. 
 
Для кількісних індикаторів відповідне критеріальне обмеження виглядатиме 

таким чином: 

Т(ЕХсг
ЧН

)>Т(ЕХсг
ВПа

)>Т(ЕХсг
ЕХсв

).  (2) 

Формування інформаційної бази та розрахунок темпів приросту економічних 
індикаторів на третьому етапі відбувається на основі даних, що містяться в що-
річних статистичних збірниках і міжнародній базі даних FAO та WTO.  

На четвертому етапі проводиться рейтингування змін індикаторів шляхом 
виділення чотирьох рівнів: спад, низькі, середні та високі темпи зростання. Да-
ний етап передбачає формування і використання ідентифікаційної карти оціню-
вання як методичного інструментарію рейтингової оцінки темпів змін економі-
чних індикаторів розвитку експортоорієнтованої діяльності. 

На п’ятому етапі порівняння відхилень фактичних та еталонних значень змін 
економічних індикаторів відбувається за допомогою застосування методу ран-
гової кореляції Спірмена, де застосовуються критерії, наведені у формулах (1) і 
(2) та розрахунку коефіцієнтів (збігів) Фехнера. Останній метод передбачає 

1. Формування групи економічних індикаторів 

2. Встановлення критеріальних обмежень показника темпів розвитку  
експортоорієнтованої діяльності 

3. Вибірка статистичних даних та розрахунок економічних індикаторів 

4. Рейтингування економічних індикаторів 

5. Порівняння еталонних та фактичних значень економічних індикаторів 

6. Агрегування фактичних та розрахунок інтегрованого показника  
експортоорієнтованого розвитку 
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приймання за еталонні середньостатистичні значення та аналіз величини відхи-
лень паралельних рядів, що корелюються [17]. 

На кінцевому етапі для зведення якісних та кількісних індикаторів проводиться 
інтегрування коефіцієнтів Спірмена (k s ) та Фехнера (k f ) за формулою [18]. 

j
kk

RR fs
як 2

)1()1(
)(

+×+
= , (3) 

де j — кількість інтегрованих індикаторів. 
Інтегральний показник розвитку експортоорієнтованої діяльності визначається 

як середнє арифметичне інтегрованих кількісних та якісних індикаторів:  

2
Re як RRxa +

= . (4) 

Внаслідок синтезування показників кількісного і якісного розвитку — кое-
фіцієнт рангової кореляції Спірмана та коефіцієнт збігів Фехнера — отримуєть-
ся єдиний інтегральний індекс, який змінюється в діапазоні та характеризує ма-
сштабний та якісний аспекти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Таким 
чином, зі наближенням індексу до одиниці, можна стверджувати про зростання 
рівень розвитку експортоорієнтованої діяльності в галузі, а зі зниженням до ну-
ля — про низький рівень розвитку.  

2. Аналіз рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному сек-
торі. Інформаційна база (табл. 1) для розрахунку критеріальних обмежень показ-
ників розвитку експортоорієнтованої діяльності та темпів приросту економічних 
індикаторів (другий та третій етапи) сформована на основі даних, що містяться в 
щорічних статистичних збірниках, міжнародній базі даних FAO та WTO. 

Таблиця 1 
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ 

Рік 
Експорт с/г 
продукції, 
млн дол. 

Кількість зайня-
тих, (у т. ч. ферм. 
г-ва) тис. осіб 

Вартість ос-
новнихь засо-
бів, млн дол. 

Інвестиції в 
основний капі-
тал, млн дол. 

Валова 
продукція 
млн дол. 

Світовий екс-
порт с/г товарів, 

тис дол. 
2005 2428,1 1201,8 14346,0 1208,7 15293,5 407890384,5 
2006 2347,6 1002,5 14952,7 1415,6 17776,4 441947180,4 
2007 2473,5 883,1 15639,2 2022,2 21366,5 551378502,0 
2008 6360,8 795,7 18228,1 2991,4 27165,7 688863428,0 
2009 5630,9 611,0 13229,1 1306,0 19342,1 613691604,3 
2010 4748,0 618,5 14352,9 1431,8 25775,3 678343217,1 
2011 6469,0 637,0 14752,4 2191,8 33304,0 811607693,4 
2012 10183,0 637,6 17205,0 1974,6 32324,2 829203828,1 
2013 9960,0 616,7 18979,1 2018,2 38560,7 875533844,2 
2014 9751,0 563,3 14057,4 1407,9 31212,1 936821213,3 
2015 8796,0 556,0 8374,4 1242,2 24917,3 973662274,0 
2016 8869,0 513,2 10818,6 2019,4 23798,1 985132880,0 
2017 10324,0 496,1 13664,8 2569,7 26264,6 1058974640,0 

Джерело: сформовано на основі даних [12; 13; 14]. 
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На основі вихідних даних (табл. 2) розраховані економічні індикатори та те-
мпи їх щорічного приросту (табл. 3).  

 
Таблиця 2 

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ, 2005—2017 рр. 

Рік 
Експорт на 1 зайнято-
го на підприємствах 

дол. США 

Забезпеченість осно-
вними засобами дол. 

США 
Забезпеченість Інвес-
тиціями, дол. США 

Частка в структурі 
експорту країни 

2005 2020,37 5,91 0,50 15,88 

2006 2341,75 6,37 0,60 13,21 

2007 2800,97 6,32 0,82 11,58 

2008 7993,95 2,87 0,47 23,41 

2009 9215,81 2,35 0,23 29,11 

2010 7676,64 3,02 0,30 18,42 

2011 10155,42 2,28 0,34 19,42 

2012 15970,83 1,69 0,19 31,50 

2013 16150,48 1,91 0,20 25,83 

2014 17310,49 1,44 0,14 31,24 

2015 15820,14 0,95 0,14 35,30 

2016 17281,76 1,22 0,23 24,40 

2017 20810,32’ 1,32 0,25 23,9 

Джерело: розраховано автором. 

Таблиця 3 
ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ, 2005—2017 рр. 

Рік 

Економічні індикатори 

Кількісні Якісні 

ЕХсг
ЧН  

ЕХсг
ВПа  

ЕХсг
ЕХсв 

ЕХсг
ЧПа

’ ОЗа
ЕХсг 

Іа
ЕХсг 

ЕХвм
ЕХсг  

Одиниця 
виміру 

дол. 
США % % дол. США дол. 

США 
дол. 
США % 

2005 51,89 15,88 0,60 2020,37 5,91 0,50 25,26 

2006 50,48 13,21 0,53 2341,75 6,37 0,60 24,84 

2007 53,48 11,58 0,45 2800,97 6,32 0,82 36,83 

2008 138,19 23,41 0,92 7993,95 2,87 0,47 12,26 

2009 122,86 29,11 0,92 9215,81 2,35 0,23 12,59 

2010 104,01 18,42 0,70 7676,64 3,02 0,30 12,86 
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Закінчення табл. 3 

Рік 

Економічні індикатори 

Кількісні Якісні 

ЕХсг
ЧН  

ЕХсг
ВПа  

ЕХсг
ЕХсв 

ЕХсг
ЧПа

’ ОЗа
ЕХсг 

Іа
ЕХсг 

ЕХвм
ЕХсг  

Одиниця 
виміру 

дол. 
США % % дол. США дол. 

США 
дол. 
США % 

2011 142,25 19,42 0,80 10155,42 2,28 0,34 15,33 

2012 224,69 31,50 1,23 15970,83 1,69 0,19 11,72 

2013 220,52 25,83 1,14 16150,48 1,91 0,20 12,62 

2014 216,68 31,24 1,04 17310,49 1,44 0,14 5,22 

2015 196,24 35,30 0,90 15820,14 0,95 0,14 4,98 

2016 209,24 37,26 0,90 17281,76 1,22 0,23 5,35 

2017 243,57 39,31 0,97 20810,32 1,32 0,25 7,68 

Темпи проросту, % 

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006 –2,71 –16,82 –10,76 15,91 7,80 21,13 –1,67 

2007 5,94 –12,34 –15,55 19,61 –0,73 35,58 48,28 

2008 158,39 102,26 105,83 185,40 –54,68 –42,47 –66,71 

2009 –11,09 24,33 –0,63 15,28 –18,02 –50,68 2,70 

2010 –15,34 –36,72 –23,72 –16,70 28,67 30,02 2,15 

2011 36,76 5,45 13,88 32,29 –24,56 12,35 19,16 

2012 57,96 62,18 54,07 57,26 –25,91 –42,77 –23,52 

2013 –1,85 –18,01 –7,37 1,12 12,78 4,50 7,65 

2014 –1,74 20,95 –8,50 7,18 –24,34 –28,74 –58,59 

2015 –9,43 12,99 –13,21 –8,61 –33,96 –2,19 –4,68 

2016 6,62 5,55 0,00 9,23 28,42 64,28 7,43 

2017 16,41 5,50 7,78 20,42 8,20 8,70 43,56 

Джерело: розраховано автором. 
 
 
На четвертому етапі на основі аналізу реальних темпів приросту економіч-

них індикаторів проведене рейтингування їх змін шляхом виділення чотирьох 
рівнів: спад, низькі, середні та високі темпи зростання. Після етапу вибірки ста-
тистичних даних і розрахунку економічних індикаторів розвитку експортооріє-
нтованої діяльності аграрного сектора України за 2006—2017 рр. була сформо-
вано ідентифікаційну таблицю рейтингової оцінки (табл. 4). 
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Таблиця 4 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ  

ІНДИКАТОРІВ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Економічний індикатор експортоорієнтованого виробництва 
Темпи зростання, % 

спад низькі середні високі 
Кількісні 

Експорт аграрного сектора на душу населення < 0 0—9 10—30 > 30 
Частка експорту у валовій продукції аграрного сектора < 0 0—4 5—10 > 10 
Частка національного експорту в структурі світового екс-
порту сільськогосподарської продукції < 0 0—2 3—5 > 5 

Якісні 
Експорт на одного зайнятого на підприємствах аграрного сектора < 0 1—14 15—30 >30 
Забезпеченість інвестиціями < 0 0—9 10—25 >25 
Забезпеченість основними засобами < 0 0—4 5—15 >15 
Частка високомаржинальних товарів в експорті аграрного 
сектора < 0 0—4 5—10 > 10 

Джерело: розраховано автором. 
 
На п’ятому порівнюються фактичні та еталонні значення змін. Розрахунок 

відповідних коефіцієнтів наведено в табл. 5. 
 

Таблиця 5 
КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ РОЗВИТКУ  

ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Рік 

Коефіцієнти 

Спірмена Фехнера Інтегровани 
кількісний 

Інтегрований 
якісний кількісний якісний кількісний якісний 

2006 –0,77 0,65 0,95 0,86 0,11 0,76 

2007 0,55 –0,43 0,93 0,89 0,75 0,27 

2008 0,77 0,82 0,92 0,32 0,85 0,60 

2009 –0,13 –0,27 0,90 0,86 0,41 0,34 

2010 –0,77 0,43 0,99 0,92 0,11 0,69 

2011 0,77 –0,29 0,97 1,00 0,87 0,36 

2012 0,77 0,82 –0,06 0,97 0,42 0,89 

2013 0,85 0,85 1,00 –0,02 0,92 0,45 

2014 0,07 0,82 1,00 –0,28 0,53 0,33 

2015 –0,13 0,00 1,00 0,08 0,43 0,27 

2016 0,45 0,47 0,83 0,61 0,54 0,28 

2017 0,56 0,38 0,88 0,84 0,63 0,41 

Джерело: розраховано автором. 
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Так, різке зниження коефіцієнта експортоорієнтованого розвитку з 0,67 у 
2008 р. до 0,39 у 2009 р., не дивлячись на зростання продуктивності праці в 
1,2 разу, було спричинено, у першу чергу, зниженням кількісного індикатора, а 
саме, обсягів експорту, а також значним скороченням інвестиційних надхо-
джень (якісний індикатор). Відповідні тенденції падіння темпів виробництва та 
зниження інвестиційної активності є цілком характерним явищем для глобаль-
них показників світової економіки в кризовий період 2008—2009 рр.  

Поступова активізація експортоорієнтованого розвитку відбувається у пері-
од з 2010 по 2013 рр. Повільне зростання в 2010 р. забезпечується примножен-
ням інвестицій в основний капітал і збільшенням частки високомаржинальних 
товарів в експорті, при абсолютному падінні кількісних параметрів. Характер-
ним для 2011 р. та 2012 р. є вирівнювання позитивних темпів зростання обсягів, 
часток у структурі національного та світового експорту, продуктивності праці 
та нарощування частки товарів з високою доданою вартістю. Не дивлячись на 
незначне падіння експорту, стале зростання якісних параметрів забезпечує у 
2013 р. найвищий рівень експортоорієнтованого розвитку — 0,69.  

Різке падіння (0,43) відбулося у 2014 р., при чому головним чинником стало 
не стільки скорочення обсягів (–1,7 %) скільки кардинальне зменшення частки 
високомаржинальних товарів у структурі експорту (–58,6 %), а також зниження 
рівня забезпеченості основними засобами та інвестиціями — 24,3 і — 28,7 від-
повідно. Найнижчий рівень розвитку (0,35) на даному етапі характерний для 
2015 р., в якому спостерігається від’ємний приріст за усіма економічними інди-
каторами. Такі тенденції зумовлені як погіршенням макроекономічних умов, 
зокрема галопуючої інфляції та різкої девальвації національної валюти, так і ге-
ополітичними трансформаціями, що відбуваються навколо України.  

Висновки 

1. Для дослідження рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності доціль-
но викристовувати комплекс якісних і кількісних показників. Зокрема, до кіль-
кісних параметрів в аграрному секторі віднесено експорт сільськогосподарської 
продукції на душу населення, частку експорту у загальному обсязі продукції 
національного аграрного сектора та степінь участі аграрного сектора у міжна-
родній торгівлі відповідними товарами. Для розрахунку якісних параметрів ро-
звитку пропонується застосувати показник продуктивності праці, забезпечення 
виробництва основними засобами та інвестиціями в основний капітал, а також 
структурний показник, який відображує частку високомаржинальних товарів у 
загальному обсязі експорту галузі. Розроблений методичний підхід забезпечує 
об’єктивну оцінку рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності на основі 
комплексного врахування економічних індикаторів ендогенного характеру та 
використання даних на підставі офіційної статистичної звітності. Інтегральний 
показник доповнює аналітичний інструментарій та може бути використаним 
для розширення методологічної бази досліджень у галузі міжнародної торгівлі. 

2. В України рівень та темпи експортоорієнтованого розвитку мають нестій-
кий характер, що зумовлюється не лише ендогенними чинниками, але й транс-
формаціями глобального економічного середовища. Найвищий рівень розвитку 
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експортної діяльності спостерігався в 2013 р. (коефіцієнт 0,81), а найнижчий 
припадає на 2015 р. (0,08), що пов’язано, зокрема, із погіршення макроекономі-
чних умов в період 2014—2015 рр. Застосування показника рівня розвитку екс-
портоорієнтованої діяльності при дослідженні експортного потенціалу дає мо-
жливість здійснити розширений економічний аналіз, виявити негативні 
тенденції у процесі розвитку експортоорієнтованої діяльності та розкрити поте-
нційні можливості інтенсифікації експорту продукції аграрного сектора. 
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