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Вивчення залежності зовнішнього сектора економіки від кон’юнктури на світових ринках 
та здійснення структурних змін є одним з пріоритетних напрямів економічної політики 
держави. У статті за допомогою показників концентрації визначено ступінь концентрації 
експорту для торгівлі товарами в цілому та торгівлі з країнами Європейського Союзу. 
Проаналізовано динаміку показників концентрації експорту за останні п’ять років в 
Україні. На основі аналізу визначено ступінь залежності експортного сектора економіки від 
зовнішньоекономічних факторів. Проаналізовано динаміку внутрішньогалузевої торгівлі за 
допомогою індексу Грубеля-Ллойда для торгівлі товарами в цілому, торгівлі з країнами 
Європейського Союзу та за окремими товарними групами. Зроблено висновки про 
необхідність структурної перебудови експорту шляхом розширення асортименту 
експортної продукції.  
 
Study of the dependence of the external sector of the economy from the situation on the world 
markets and the implementation of structural changes is one of the priority directions of economic 
policy of the country. By using the concentration coefficients the level of export concentration for 
general trade in goods and trade with European Union countries is estimated in the article. The 
dynamics of export concentration coefficients over the last five years in Ukraine is analyzed. The 
level of dependence of the export sector of the economy from external economic factors is 
estimated. By using Grubel-Lloyd index the dynamics of intraindustry trade for general trade in 
goods, trade with European Union countries and individual commodity groups is analyzed. 
Conclusions for changes in export structure by expanding the range of export products are made. 
 
Ключові слова: структура експорту; ступінь концентрації експорту; коефіцієнти 
концентрації; внутрішньогалузева торгівля; індекс Грубеля-Ллойда. 
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Постановка проблеми. В наш час питання залежності України від світових ринків щодо окремих 
товарів та необхідності структурних змін залишаються одними з  найактуальніших напрямів розвитку 
зовнішньої торгівлі країни. Саме тому вивчення рівня концентрації експорту продукції та внутрішньогалузевої 
торгівлі є необхідним завданням для обґрунтування  зміни пропорцій в асортименті експортної продукції та 
формування раціональної структури експорту країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінки концентрації експорту та аналізу 
внутрішньогалузевої торгівлі  присвячені праці В.В. Ваврищук [1], В.О. Бабірад-Лазуніна [5], О.В. Дьяченко 
[2], А.М. Єріної [3], А.О. Максимук [6], Н.В. Ковтун [5], Н.В. Кузенко [6], А.В. Сидорової [7] та інших. 
Незважаючи на той факт, що науковцями проведено багато досліджень стосовно вивчення залежності 
експортного сектора економіки від зовнішньоекономічних факторів, постає потреба у оцінюванні концентрації 
експорту та аналізу внутрішньогалузевої торгівлі в умовах реальної ситуації сьогодення.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз концентрації експорту і внутрішньогалузевої торгівлі в 
Україні та обґрунтування практичних рекомендацій щодо зміни пропорцій в асортименті експортної продукції. 

Викладення основного матеріалу. Останні роки товарна структура експорту України залишається 
майже незмінною. В 2017 році в ній переважають продукти рослинного походження (21,3%), жири та олії 
(10,6%), недорогоцінні метали та вироби з них (23,4%), машини, обладнання та механізми (9,9%). Зміни в 
структурі експорту можуть відбуватися як під впливом змін в спеціалізації з виробництва товарів, так і завдяки 
змінам в обсягах внутрішньогалузевої торгівлі. 

Динаміку концентрації експорту можна визначити за домопогою двох показників – індексу Хіршмана 
та коефіцієнта концентрації CR-4. Перший розраховується за формулою: 
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де Xi – обсяги експорту товару (або товарної групи), Х –  загальні обсяги експорту. Індекс Хіршмана 

коливається від 0 до 1, причому значення 1 приймається в разі найбільшого ступеня концентрації експорту 
(коли весь експорт складається з одного товару чи однієї товарної групи). 

Другим показником концентрації експорту є сукупна частка чотирьох найбільших товарів чи товарних 
груп у сукупних обсягах експорту (CR-4). Він характеризує ступінь залежності обсягів експорту України від 
кон’юнктури на світових чи регіональних ринках цих товарів або товарних груп. Динаміка цих двох показників 
концентрації експорту для сукупної торгівлі та торгівлі України з країнами Європейського Союзу (ЄС) 
представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Індекси концентрації експорту в Україні за 2013-2017 роки 
 Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Індекс 
Хіршмана 

0,373 0,380 0,374 0,372 0,371 Сукупна 
торгівля 

CR-4 0,648 0,663 0,647 0,661 0,652 
Індекс 

Хіршмана 
0,377 0,381 0,375 0,374 0,373 

ЄС-28 
CR-4 0,654 0,664 0,650 0,666 0,655 

Джерело: розраховано авторами за даними [4] 
 

Протягом 2013-2017 років значення коефіцієнта концентрації CR-4 були відносно високими і майже не 
відрізнялисяся за значеннями як для сукупної торгівлі, так і для торгівлі з країнами Європейського Союзу. Слід 
зазначити, що для сукупної торгівлі частка чотирьох найбільших груп товарів у загальних обсягах експорту 
зросла з 64,8% у 2013 р. до 65,2% у 2017 р. Для торгівлі з країнами Європейського Союзу цей показник теж зріс 
з 65,4% у 2013 р. до 65,5% у 2017 р., що свідчить про тенденції до збільшення ступеня концентрації експорту в 
Україні. Щодо динаміки індексу Хіршмана за цей період, то вона була відносно стабільна, а значення цього 
показника (0,37-0,38) свідчать про помірний рівень концентрації експорту. 

Стандартним інструментом аналізу внутрішньогалузевої торгівлі є індекс Грубеля-Ллойда (Г-Л): 
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де Xi - експорт товару (або товарної групи), Mi - імпорт товару (або товарної групи). Індекс Грубеля-

Ллойда приймає значення 1 в разі рівності експорту імпорту, тобто ідеальної внутрішньогалузевої торгівлі, і 0 – 
у разі наявності тільки експорту або тільки імпорту. Чим ближче значення індексу до 1, тим більше перетин 
галузевих торгових потоків, що означає зростання якості внутрішньогалузевої торгівлі. Формула індексу 
Грубеля-Ллойда може бути узагальнена як на групи галузей, так і групи країн. 

Значення індексу внутрішньогалузевої торгівлі в Україні для сукупної торгівлі та торгівлі з країнами 
ЄС за останні три роки наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2. 

Індекс внутрішньогалузевої торгівлі в Україні за 2015-2017 роки 
 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сукупна торгівля 0,491 0,474 0,466 
ЄС-28 0,518 0,498 0,510 

Джерело: розраховано авторами за даними [4] 
 

Розрахунок індексу Грубеля-Ллойда для сукупної торгівлі в країні показує, що значення цього 
показника невисокі, а внутрішньогалузева торгівля в Україні за 2015-2017 роки стабільно скорочувалася. 
Значення індексу Г-Л за цей період для торгівлі з країнами ЄС вищі, ніж для сукупної торгівлі, однак тенденції 
до зростання індексу внутрішньогалузевої торгівлі з країнами ЄС за цей період не спостерігається. 

Відомо, що у 2017 році 7 товарних груп мали сукупну частку експорту 84,6% у загальному експорті 
країни. Це такі товарні групи, які «продукти рослинного походження», «жири та олії тваринного або 
рослинного походження», «готові харчові продукти», «мінеральні продукти», «продукцiя хiмiчної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості», «недорогоцінні метали та вироби з них» та «машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне обладнання». Для порівняння рівня внутрішньогалузевої торгівлі в Україні 
проаналізуємо динаміку індексів Грубеля-Ллойда за цими товарними групами у 2015-2017 роках, табл. 3. 

 
Таблиця 3. 

Індекс внутрішньогалузевої торгівлі за окремими товарними групами в Україні за 2015-2017 роки 
Товарна група 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Продукти рослинного походження 0,135 0,158 0,162 
Жири та олії тваринного або рослинного походження 0,105 0,117 0,109 
Готові харчові продукти 0,610 0,559 0,572 
Мінеральнi продукти 0,175 0,194 0,194 
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості 0,406 0,343 0,416 
Недорогоцінні метали та вироби з них 0,273 0,334 0,362 
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 0,772 0,631 0,603 

Джерело: розраховано авторами за даними [4] 
 
Як свідчать дані табл. 3, доволі значними є рівні внутрішньогалузевої торгівлі для товарної групи 

«машин, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання», а також для групи «готові харчові продукти» 
(0,6-0,7). Однак значення цього показника поступово знижується з 0,772 у 2015 р. до 0,603 у 2017 р. Щодо 
продукції хімічної промисловості та торгівлі недорогоцінними металами, то цей показник має середні значення 
(0,3-0,4) і має тенденцію до зростання. Найнижчими є рівні внутрішньогалузевої торгівлі для таких підгалузей, 
як «продукти рослинного походження», «жири та олії тваринного або рослинного походження» та «мінеральні 
продукти» (0,1-0,2). 

Висновки. Зростання концентрації експорту в цілому свідчить про посилення залежності зовнішньої 
торгівлі країни від світових чи регіональних ринків. Високі значення показників обсягів внутрішньогалузевої 
торгівлі машинобудівної галузі та харчової промисловості з одного боку свідчать про підвищення 
конкурентоспроможності цієї продукції. З іншого боку концентрація експорту окремих товарів в цих галузях 
може призвести до підвищеної вразливості від коливань світових цін. Натомість низькі рівні 
внутрішньогалузевої торгівлі для менш традиційних галузей для країни характеризують їх незначну участь в 
зовнішній торгівлі країни і їх частка в асортименті експортної продукції має бути збільшена. Необхідність 
вирішення проблем високої концентрації експорту та низького рівня внутрішньогалузевої торгівлі окремих 
товарних груп вимагає здійснення структурних змін в товарній структурі експорту країни.  
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