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Бабець І. Г., Жабинець О. Й. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників  
в умовах глобальних викликів: регіональний аспект

Статтю присвячено дослідженню проблем і напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах глобальних 
викликів. На основі аналізу рівня та динаміки індексів глобалізації та глобалізації торгівлі в Україні та світі виділено основні найбільш важливі 
етапи глобалізації в Україні, у т. ч. у міжнародній торгівлі. Встановлено, що в Україні, на відміну від загальносвітової тенденції, зміни у глобалі-
заційних процесах відбуваються більш інтенсивно. Проаналізовано ключові фактори забезпечення зростання конкурентоспроможності вітчиз-
няних експортерів на світовому ринку, експортну структуру міжнародної торгівлі України, у т. ч. у регіональному розрізі, та внесок регіонів 
України в експортну діяльність держави. Доведено, що повномасштабне військове вторгнення Росії найбільше вплине на експортні можливості 
підприємств сходу та півдня України (там, де ведуться активні бойові дії), а також тих регіонів, що межують з Росією та/або вже зазнали 
масштабних руйнувань під час війни (Київська, Сумська та Чернігівська обл.). Отже, втрата експортного потенціалу України, особливо в то-
варній торгівлі, враховуючи також експортні логістичні проблеми, буде у 2022 р. критичною. Проаналізовано основні інструменти державної 
підтримки українських підприємств-експортерів в умовах війни та запропоновано заходи з підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
товаровиробників у сучасних турбулентних умовах розвитку.
Ключові слова: глобалізація, глобальні виклики, конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників, експортна діяльність, регіони України.
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Посилення глобалізаційних ризиків розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в сучас-
них умовах здійснення міжнародної торгівлі 

України, насамперед пандемічних і військово-полі-
тичних, вимагає від вітчизняних експортерів опера-
тивності у прийнятті стратегічних рішень щодо пере-
орієнтації виробництв та надання таких видів послуг, 
які б сприяли задоволенню потреб споживачів на 
принципах високої якості, доступності та техноло-
гічності. Незважаючи на поступове зниження темпів 
глобалізації торгівлі, міжнародна інтеграція вітчиз-
няних виробників до глобальних ланцюгів доданої 
вартості та вихід на світові ринки із готовою продук-
цією вимагає підвищення їх конкурентоспроможно-
сті у світовому торговельному просторі. 

Сучасні тенденції та наслідки глобалізаційних 
процесів в економіці є предметом дослідження бага-
тьох вітчизняних науковців, зокрема Багашової Н. В.,  
Гелевері Є. М., Пурій Г. В., Сергієнко Ю. І., Шайка- 
на А. В. та ін. Особливості, проблеми та чинники під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств, у т. ч. в умовах глобалізації, розглянуто у 
працях таких науковців, як Богацька Н. М., Воронко- 
ва Т. Є., Денисенко М. П., Рахман М. С., Святненко В. Ю.,  
Крятова А. С., Янковець Т. М. тощо. Незважаючи на 
значний доробок зазначених авторів, питання підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних това-
ровиробників у сучасних умовах посилення глобаль-
них викликів для України та її регіонів вимагають по-
дальших наукових розвідок, що обумовлює актуаль-
ність цієї публікації. 

Метою статті є дослідження проблем і напря-
мів підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них товаровиробників в умовах глобальних викликів.

Світові глобалізаційні процеси в економіці, ви-
ступаючи локомотивом зростаючих можливостей, 
водночас обумовлюють виникнення низки загроз як 
для підприємств, так і в регіональному вимірі, серед 
яких зокрема:
 прискорений розвиток експортоорієнтова-

ного виробництва із одночасним занепадом 
підприємницької активності у сферах, що зде-
більшого орієнтовані на внутрішнього спожи-
вача; 

 порушення ланцюгів виробництва товарів 
та реалізації послуг, як, наприклад, у сьогод-
нішніх умовах військових дій або обмежень 
у роботі підприємств унаслідок пандемії 
COVID-19, при інтернаціоналізації виробни-
цтва, що ставить під загрозу виробничий про-
цес у всіх тих державах, підприємства яких 
залучені до спільного виробництва; 

 витіснення з внутрішнього ринку середніх і 
малих вітчизняних товаровиробників більш 
конкурентоздатними великими світовими 
корпораціями внаслідок лібералізації торго-
вельної діяльності. 

Рейтингові оцінки інтеграції країн у світовий 
економічний простір вказують на зв’язок процесів 
глобалізації та національних економік. Індекс рівня 
глобалізації за версією KOF (KOF Index of Globalizaю-
tion) є одним із найавторитетніших у світі та дозволяє 
виміряти рівень інтеграції країни у світовий простір 
за допомогою оцінки різних аспектів глобалізації. Ці 
аспекти зводяться в єдиний інтегрований показник, 
за допомогою якого можна проводити рейтинговий 
аналіз країн [1, с. 35]. Так, протягом останніх десяти 
років (приблизно після 2011 р.) у світовій і націо-
нальній економіці відбувається поступове зниження 
темпів глобалізації та перехід до більш стриманої, 
повільної стабілізації (слоубалізації) [2, с. 26], у т. ч.  
у сфері міжнародної торгівлі. Це, зокрема, підтвер-
джується змінами рівня індексів глобалізації, і зо-
крема індексу глобалізації торгівлі в Україні та світі 
(табл. 1). Аналіз даних табл. 1 дозволяє стверджува-
ти, що в Україні, на відміну від загальносвітової тен-
денції, зазначені процеси відбуваються більш інтен-
сивно, про що свідчить динаміка індексу глобалізації 
KOF, включно із індексом глобалізації торгівлі.

Таким чином, можна погодитись із науковця-
ми, які стверджують, що темпи глобалізації 
значно відрізняються залежно від рівня еко-

номічного розвитку країн світу [2, с. 30]: чіткий тренд 
падіння швидкості глобалізації у країнах з низьким 
рівнем економічного розвитку; для країн із середнім 
рівнем економічного розвитку цей тренд менш силь-
но виражений, але все ж таки відчутний; економічно 
розвинуті країни – драйвери світової економіки (зо-
крема, США, Китай, країни ЄС) – не стільки залежать 
від процесів глобалізації чи слоубалізації у світі, як 
самі обумовлюють ці процеси за допомогою потуж-
них політичних та економічних важелів впливу.

Відповідно до зміни індексів глобалізаційної 
динаміки (див. табл. 1) можемо виділити такі най-
більш важливі етапи глобалізації в Україні, у т. ч.  
у міжнародній торгівлі:
 1 етап (1991–2000 рр.) – швидка глобаліза-

ція, яка характеризувалася високими темпа-
ми приросту індексу глобалізації, особливо 
індексу глобалізації торгівлі (за період 1991–
2000 рр. приріст індексу глобалізації торгівлі 
складав 314,6%).

 2 етап (2011–2016 рр.) – повільна глобаліза-
ція, яка характеризувалася низькими темпа-
ми приросту індексу глобалізації (від 0,3% до 
3,8%) та високою лабільністю темпів глобалі-
зації в міжнародній торгівлі.

 3 етап (2017 р. до сьогоднішнього дня) – 
повільна стабілізація, або слоубалізація (що-
річне зниження темпів інтеграції), причому  
у сфері міжнародної торгівлі товарами та по-
слугами як найбільш «чутливої» до зазначе-
них процесів етап слоубалізації розпочався із 

http://www.business-inform.net


БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’ 20226

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

www.business-inform.net

Таблиця 1 

Рівень і динаміка індексів глобалізації та глобалізації торгівлі в Україні та світі

Регіон
Рік

1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Індекс глобалізації

Україна 30 59,58 71,1 73,77 73,99 74,26 74,9 76,38 76,91 76,6 76,06 74,1

Світ 43,51 49,24 56,34 56,93 57,36 57,72 58,18 57,99 58,16 58,55 58,65 58,46

Темпи приросту (зниження) індексу глобалізації, % 

Україна x 98,6 19,3 3,8 0,3 0,4 0,9 2,0 0,7 –0,4 –0,7 –2,6

Світ x 13,2 14,4 1,0 0,8 0,6 0,8 –0,3 0,3 0,7 0,2 –0,3

Індекс глобалізації торгівлі

Україна 18,93 78,49 75,22 76,11 75,62 73,31 75,55 80,38 80,23 79,71 78,05 74,2

Світ 46,26 53,37 54,84 56,59 56,82 56,48 56,84 55,39 54,51 55,03 56,1 55,41

Темпи приросту (зниження) індексу глобалізації торгівлі, % 

Україна x 314,6 –4,2 1,2 –0,6 –3,1 3,1 6,4 –0,2 –0,6 –2,1 –4,9

Світ x 15,4 2,8 3,2 0,4 –0,6 0,6 –2,6 –1,6 1,0 1,9 –1,2

Примітка: для розрахунків взято фактичні значення індексів глобалізації та глобалізації торгівлі KOF (Index De Facto) в Україні та світі.
Джерело: розраховано і складено за [3].

2016 р. (на рік пізніше, ніж у світовій торго-
вельній системі, але на рік раніше, ніж в укра-
їнській економічній і соціально-політичній 
сферах загалом).

Модернізація виробничих потужностей, запро-
вадження сучасних технологій виробництва та реалі-
зації продукції та/або послуг, а також удосконалення 
управління є ключовими факторами забезпечення 
зростання конкурентоспроможності вітчизняних 
експортерів на світовому ринку. На жаль, спрово-
ковані пандемією та військовою агресією Росії нега-
тивні наслідки призвели до тимчасового скорочення 
(призупинення) виробничої й експортної діяльності 
вітчизняних підприємств, а також надходження в 
Україну інвестиційних ресурсів як основного джере-
ла їх інноваційного розвитку. Сьогодні деякі потужні 
експортоорієнтовані підприємства Донецької облас-
ті, зокрема Маріупольський металургійний комбінат 
ім. Ілліча та Металургійний комбінат «Азовсталь», 
вщент зруйновано, інші – опинилися в зонах актив-
них бойових дій, що вимагає їх релокації в безпечні 
регіони України для відновлення роботи. 

Варто зазначити, що підприємницьке середови-
ще України представлене здебільшого мікро-, 
малими- та середніми підприємствами (далі –  

ММСП), які складають 99,9% усіх діючих в Україні 
підприємств. Незважаючи на те, що вітчизняні вели-
кі підприємства мають значний вплив на розвиток 
експортного потенціалу нашої держави, роль підпри-
ємств малого та середнього бізнесу, що становить 
найбільш гнучку, динамічну та масову форму орга-
нізації вітчизняної підприємницької діяльності, на-
буває на сучасному етапі стратегічно важливого зна-

чення, особливо в сьогоднішніх турбулентних умовах 
розвитку. Адже ММСП спроможні швидко пристосо-
вуватися до змін (релокація на інші території, транс-
формація виробничої діяльності тощо), що особливо 
актуально в сьогоднішніх умовах військової агресії. 

Проведений аналіз експортної структури між-
народної торгівлі України та її регіонів (рис. 1)  
свідчить про суттєве переважання частки то-

варного експорту над експортом послуг. Серед регіо-
нів України п’ятірка лідерів за часткою експорту това-
рів на міжнародний ринок у загальній структурі екс-
порту регіону (більше 96% у 2021 р.) представлена До-
нецькою, Полтавською, Дніпропетровською, Кірово-
градською, Хмельницькою, Сумською, Чернігівською 
та Запорізькою областями. Щодо експорту послуг, то 
у 2021 р. безумовним лідером за часткою експорту 
послуг у структурі експорту регіону є Одеська обл. із 
часткою майже 36%, що більш ніж у 2 рази переви-
щує загальноукраїнське значення. Найбільше зрос-
тання частки експорту послуг за аналізований період 
відбулося в Луганській, Харківській, Житомирській і 
Львівській областях. 

Аналізуючи внесок регіонів у забезпечення екс-
порту товарів з України (рис. 2), можемо виділити 
п’ятірку регіонів – лідерів експортної діяльності у 
2021 р. (м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька та Миколаївська обл.). Варто зазначити, що за 
період 2010–2015 рр. у Донецькій і Луганській облас-
тях, які у 2010 р. забезпечували відповідно 25,5% та 
6,5% товарного експорту України, відбулося суттєве 
зниження обсягів експортної діяльності, що було 
пов’язане із втратою частини території держави вна-
слідок військових дій на сході України у 2014 р.
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Рис. 1. Структура експорту України за регіонами у 2021 р. (ліва шкала) та її зміна за період 2010–2021 рр.  
(права шкала)

Джерело: розраховано та побудовано за [4].
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Проведені розрахунки свідчать, що у 2021 р. екс-
портний потенціал України у торгівлі товарами 
(понад 80%) здебільшого забезпечували пів-

денні та східні регіони, а також м. Київ та Київська обл.  
Отже, повномасштабне військове вторгнення Росії 
найбільше вплине на експортні можливості підпри-
ємств сходу та півдня України (там, де ведуться ак-
тивні бойові дії), а також тих регіонів, що межують 
з Росією та/або зазнали масштабних руйнувань під 
час війни (Київська, Сумська та Чернігівська обл.).  
Так, у січні – травні 2022 р. обсяги експорту товарів 
з Донецької області становили лише 8% від обся-
гу за січень – травень 2021 р., з Луганської – 42,3%, 
Херсонської – 46,6%, Чернігівської – 54,6%, Харків-
ської – 56,7%, Сумської – 67,1%, Дніпропетровської –  
67,6% (рис. 3). Таким чином, можемо прогнозувати, 
що втрата експортного потенціалу України, особливо 
в торгівлі товарами, враховуючи також експортні ло-
гістичні проблеми, буде у 2022 р. критичною.

Підтримка українських підприємств-експорте-
рів лежить в основі Державної експортної стратегії 
та політики зовнішньоекономічної діяльності. Однак, 
на жаль, Експортна стратегія України [5], прийнята у 
2017 р., так і залишилася декларативним документом, 
не виконавши свого основного завдання щодо пере-
ходу України до експорту наукомісткої інноваційної 
продукції для сталого розвитку й успіху на світових 
ринках. Більше того, оновлена Експортна стратегія 
України, що повинна була визначити основні напрям-
ки експортної політики після 2021 р., так і не була 
прийнята. Разом із тим, з метою забезпечення конку-

рентоспроможності підприємств-експортерів Украї-
ни на світовому ринку, у 2020 р. в Україні було ство-
рено ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (далі –  
ЕКА). Як важливий державний інструмент забезпе-
чення фінансової підтримки вітчизняних експортерів 
ЕКА уже у 2021–2022 рр. показало певні результати 
роботи. Зокрема, у 2021 р. ЕКА було здійснено фінан-
сову підтримку 6 вітчизняних підприємств-експорте-
рів на загальну суму 12,55 млн грн для забезпечення 
експорту продукції на 96,28 млн грн, а за неповний 
2022 р. – 2 вітчизняних підприємств-експортерів на 
загальну суму 2,5 млн грн для забезпечення експорту 
продукції на 100,81 млн грн [6]. 

Оскільки особливо сьогодні, в умовах війни, 
українські експортери гостро відчувають не-
стачу фінансових ресурсів, потребуючи кре-

дитної підтримки, держава із введенням воєнного 
стану запровадила доступне фінансування для екс-
портерів під час воєнного стану за участі ЕКА та із за-
лученням банківських установ [7]. Скористатися про-
грамою на сьогодні можуть клієнти лише двох дер-
жавних банків АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», 
однак перелік банків поступово розширюватиметься. 
Таким чином, держава через ЕКА виступає гарантом 
надання банками експортних кредитів, сприяючи 
таким чином виходу українських виробників на нові 
ринки та підвищенню їх конкурентоспроможності. 
Першим експортером, який отримав беззаставний 
кредит на виконання експортного контракту, став 
підприємець із Запоріжжя. Кредит видав АТ «Ощад-
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Рис. 3. Темпи зміни обсягів експорту товарів з регіонів України за січень – травень 2022 р.  
порівняно із січнем – травнем 2021 р. 

Джерело: побудовано за [4].
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банк», застрахувавши договір позики в Експортно-
кредитному агентстві України. Залучені за експорт-
ним кредитом кошти дадуть компанії можливість 
підвищити обсяги виготовлення продукції та розши-
рити ринки її збуту за кордоном [7].

Також для підтримки й активізації підприєм-
ницької діяльності в період дії воєнного стану вне-
сено низку змін до Державної програми «Доступні 
кредити 5–7–9» за такими основними критеріями 
(табл. 2). 

Так, протягом періоду дії воєнного стану в Украї-
ні в рамках зазначеної Програми банками уже укла-
дено 10 074 кредитних договори з підприємствами на 
загальну суму 37,58 млрд грн для таких потреб (рис. 4).

Крім того, у сьогоднішніх непростих умовах 
функціонування експортоорієнтованого бізнесу Офіс 
з розвитку підприємництва та експорту запустив 
оперативну платформу з актуальною інформацією 
для українських експортерів [10], які готові постача-

ти свою продукцію за кордон в умовах війни, забез-
печуючи таким чином економічну підтримку держави 
в цей непростий період. 

На нашу думку, зазначені вище заходи держави 
забезпечують значну підтримку вітчизняного 
бізнесу в сучасних турбулентних умовах роз-

витку. Водночас підвищенню конкурентоспромож-
ності вітчизняних товаровиробників має також спри-
яти реалізація низки таких заходів, зокрема: 
 формування розгалуженої інфраструктури 

розвитку підприємництва, особливо ММСП 
(бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, техно-
парків та індустріальних парків, лізингових 
центрів та фондів підтримки підприємництва, 
інноваційних кластерів та інформаційно-кон-
сультативних установ тощо); 

 розвиток виробництва товарів з високою 
часткою доданої вартості на основі впрова-

Таблиця 2

Основні зміни до Державної програми «Доступні кредити 5–7–9»

Критерій Характеристика 

Розмір підприємств

Крім мікро- та малих підприємств, кредит також можуть отримати середні та великі  
підприємства: 
– середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро; 
– великі підприємства з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості 
працюючих 

Максимальна сума кредиту Збільшена до 60 млн грн (з урахуванням групи пов’язаних компаній)

Процента ставка – 0% річних протягом періоду воєнного стану та одного місяця після його припинення; 
– 5% річних після завершення вказаного вище періоду та до кінця строку кредиту

Ціль кредитування – інвестиційний кредит на придбання основних засобів; 
– кредит на поповнення обігових коштів для здійснення підприємницької діяльності

Строк кредитування – інвестиційні кредити – 5 років; 
– кредити на поповнення обігових коштів – 3 роки

Розмір кредитної гарантії 50% від суми кредиту суб’єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (крім 
суб’єктів великого підприємництва)

Джерело: складено за [8].

1%

51%
30%

10%
8%

Інвестиційні цілі

Антивоєнні цілі

Антикризові кредити

Рефінансування
попередньо отриманих
кредитів

Кредити для
сільськогосподарських
товаровиробників

 Рис. 4. Структура виданих підприємствам кредитів  
за Державною програмою «Доступні кредити 5–7–9»  

у період дії воєнного стану
Джерело: побудовано за [9].

дження «Індустрії 4.0» та цифрових техноло-
гій як базових пріоритетів довгострокового 
розвитку економіки; 

 модернізація виробничих потужностей про-
мислових підприємств, створення нових по-
тенційно прибуткових, наукомістких і висо-
котехнологічних промислових виробництв; 

 розвиток високотехнологічного сільськогос-
подарського виробництва.

ВИСНОВКИ
У сучасних турбулентних умовах розвитку під-

приємницький експортний потенціал України стика-
ється з низкою загроз і викликів, які необхідно змен-
шувати та пом’якшувати за допомогою різноманіт-
них фінансово-організаційних заходів. Пріоритетом  



БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’ 202210

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

www.business-inform.net

у створенні бази для нарощення обсягів та поліпшен-
ня структури експорту вітчизняних товаровиробни-
ків, у т. ч. у напрямі збільшення в ньому питомої ваги 
високотехнологічних товарів, має стати розвиток ви-
робництва з високою часткою доданої вартості та із 
використанням інноваційних технологій. Однак цей 
процес потребуватиме значного обсягу інвестицій 
для модернізації виробничих потужностей, що є про-
блематичним сьогодні в умовах військових дій, але 
може бути реалізованим уже після закінчення війни в 
рамках відновлення економіки та відбудови її інфра-
структури, у т. ч. за Планом відновлення України [11], 
який було презентовано на спеціальній Міжнародній 
конференції 04.07.2022 р. у м. Лугано (Швейцарія).    
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