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Постановка проблеми. Процес відтворення глобаль-
ного суспільного продукту реалізується нині через роз-
галужену і диверсифіковану систему господарських 
зв’язків, що формують єдине складне «павутиння» 
міжнародної економічної діяльності компаній і різного 
роду бізнес-структур, галузей і секторів національних 
економік, а також територій, регіонів і окремих міст. 
Загальновідомо, що будь-яке торговельне співробітни-
цтво між суб’єктами господарювання на міжнародному 
рівні завжди базується на двох началах: по-перше, 
його об’єктивній необхідності; по-друге, взаємній 
зацікавленості сторін у його реалізації через наяв-
ність конкретних економічних вигод. Таким чином, 
чисельні господарські зв’язки і взаємозалежності між 
країнами і регіонами, будучи матеріальною основою 
сучасних процесів міжнародного обміну, у той чи 
інший спосіб завжди замикаються на міжнародному 
ринку і зовнішній торгівлі. Остання втілює в собі всю 
розгалужену сферу обміну результатами національ-
ного виробництва у масштабі світового господарства, 
їх реалізації і споживання на інтернаціональному 
рівні, а також сукупність відносин товарного і грошо-
вого обміну та свободи конкуренції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
робіт вітчизняних та зарубіжних учених (О. Баба-
ніна, Т. Гарянської, В. Мовчан та ін.) присвячено 
питанням зовнішньоекономічної співпраці США з 
іншими країнами.

Мета статті полягає у детальному аналізі сучас-
ного стану зовнішньоторговельного співробітництва 
України та США.

Виклад основного матеріалу дослідження. Харак-
теризуючи фінансово-економічні заходи забезпе-
чення інтересів українських товаровиробників на 
американському ринку, слід відзначити, що полі-
тика державної підтримки експортерів, що реалізу-
ється в Україні впродовж останніх двадцяти років, 
є, на нашу думку, недостатньо ефективною та опти-
мальною, оскільки вона не сприяє підвищенню кон-

курентоспроможності вітчизняних товарів та послуг 
на світових ринках, розвитку та впровадженню у 
виробництво технологічних та інноваційних досяг-
нень, розбудові ринкової інфраструктури. 

У даному контексті слід відзначити, що в Укра-
їні тривалий час державна підтримка експорту роз-
глядалася переважно як субсидування окремих 
галузей і виробників. Державні структури тривалий 
час здійснювали лобіювання пільг, преференцій та 
податкових «канікул» в інтересах наближених до 
влади представників великого приватного бізнесу, 
що значно вплинуло на формування незбалансованої 
товарно-географічної структури і зовнішньої торгівлі 
загалом та експорту зокрема. Цю ситуацію суттєво 
ускладнює той факт, що наша держава, не маючи 
власної Агенції з кредитування експорту (ЕКА), доте-
пер не набула рівноправного членства у Бернському 
Союзі (Berne Union). І хоча ще в 2011 р. Верховна 
Рада України ухвалила закон, який запроваджував 
основи державної фінансової підтримки в Україні, 
проте до нього було застосовано президентське вето. 
З того часу жодного законопроекту, пов’язаного зі 
створенням системи державної підтримки експорту, 
у Верховній Раді України не розглядалося [1, c. 54].

Усе це актуалізує розробку Програми розвитку 
українського експорту, що визначено в Дорожній 
карті та першочергових пріоритетах реалізації Стра-
тегії сталого розвитку «Україна-2020» [2]. Серед ефек-
тивних інструментів реалізації цієї програми, на нашу 
думку, особлива увага має приділятися впровадженню 
в Україні системи державної фінансової підтримки 
експорту у відповідності з міжнародними вимогами. 
Таким чином, першим етапом на шляху розбудови 
в Україні ефективної системи фінансової підтримки 
експортної діяльності за умов її асоційованого член-
ства в ЄС має стати ухвалення на основі міжнародних 
вимог і правил рамкового закону щодо запровадження 
в Україні системи державної підтримки експорту, на 
підставі якого потрібно створити власну ЕКА та забез-
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печити найближчим часом її ефективну інтеграцію у 
відповідні міжнародні інституції.

Значення цієї інституції важко переоцінити, 
оскільки, як свідчить світовий досвід, у комплексі 
фінансово-економічних заходів забезпечення інтер-
есів українських товаровиробників на американ-
ському ринку найефективнішим є фінансове спри-
яння держави вітчизняним експортерам через 
реалізацію механізмів кредитування експорту; стра-
хування експортних кредитів від комерційних та 
політичних ризиків; надання урядом гарантій щодо 
залучення кредитних ресурсів у експортоорієнтовані 
виробництва та запровадження системи ефективного 
кредитування їх оборотних коштів; надання держав-
ної підтримки експортерам промислової продукції, 
передусім тих галузей, де вже створено конкурентні 
переваги на світовому ринку, та ін.

Із подальшим розвитком фінансової підтримки 
вітчизняним експортерам доцільно активізувати 
інвестиційне співробітництво українських та амери-
канських суб’єктів господарювання за конкретними 
проектами виробництва конкурентоспроможної на 
зовнішніх ринках продукції; акумулювати фінансові 
ресурси як для освоєння нових технологій, так і для 
здійснення масштабної диверсифікації виробництва 
наукомісткої продукції; використовувати податкові 
та митно-тарифні важелі заохочення експортерів.

Реалізація експортного потенціалу України на 
ринку США вимагає також якісного поліпшення 
системи організаційного забезпечення зовнішньо-
торговельної діяльності. Воно має бути спрямоване 
на досягнення таких стратегічних цілей, як: все-
бічна підтримка національного економічного розви-
тку; розширення сегменту української продукції на 
американському ринку; забезпечення економічної 
безпеки нашої держави шляхом досягнення сприят-
ливого торговельного режиму зі Сполученими Шта-
тами та усунення будь-яких дискримінаційних обме-
жень для вітчизняних товарів та послуг; виявлення 
найбільш перспективних для українського експорту 
товарних ніш на ринку США; динамізація розвитку 
науково-технічного, торговельно-економічного, інвес-
тиційного та інших видів міждержавного співробітни-
цтва; забезпечення доступу українських підприємств 
на американський ринок машин та обладнання, міне-
рально-сировинних ресурсів, капіталів, технологій 
та інформації, а також транспортних комунікацій в 
якості експортерів та імпортерів [3, c. 185].

Першочерговим завданням у цьому напрямі є 
інформаційно-аналітична підтримка її зовнішньое-
кономічної діяльності, яка, зокрема, повинна вклю-
чати: налагодження ефективних мереж зовніш-
ньоторговельної інформації та диверсифікацію 
діяльності інформаційно-консультативних служб у 
межах регіональних та зарубіжних представництв; 
моніторинг ринків товарів США та розроблення реко-
мендацій щодо нарощування експорту українських 
товарів; організацію ефективної системи обміну 
господарською інформацією між українськими та 
американськими суб’єктами господарювання; про-
ведення рекламних, іміджевих, пропагандистських 
кампаній із метою популяризації розвитку економіч-
них відносин з Україною; формування ефективної 
інфраструктури збуту товарів та послуг на американ-
ському ринку; сприяння реалізації перспективного 
плану участі українських суб’єктів господарювання 
у виставкових заходах, що проводяться у Сполуче-
них Штатах, та ін.

З урахуванням того, що на сьогодні основним 
каналом просування українських товарів на зовнішні 

ринки є торговельно-економічні місії України, які 
мають змогу збирати й обробляти первинну інформа-
цію щодо попиту та пропозиції на окремих сегмен-
тах зарубіжних ринків, здійснення прориву України 
на американський ринок можливо за кардинального 
розширення присутності українських підприємств 
на них. Важливе місце у цьому процесі відводиться: 
наданню з боку торговельно-економічних місій 
допомоги українським суб’єктам підприємницької 
діяльності у просуванні вітчизняної продукції на 
американський ринок збуту, пошуку потенційних 
партнерів; проведенню у США масштабних презен-
таційних та торговельно-виставкових заходів з акти-
візацією участі в них українських підприємств та 
фірм; створенню розгалуженої мережі торговельних 
представництв крупних компаній України у Сполу-
чених Штатах; удосконаленню роботи українських 
торговельно-економічних місій. Саме ці напрями 
реалізації економічної дипломатії України відобра-
жено в Положенні про Міністерство закордонних 
справ України, затвердженому Указом Президента 
України від 6 квітня 2011 р. № 381 [4].

У контексті сприяння вітчизняним експортерам у 
виході на американський ринок важко переоцінити 
значення такого організаційного механізму, як ефек-
тивне використання можливостей Генералізова-
ної системи преференцій США (Generalized System 
of Preferences, GSP). Так, за оцінками експертів, 
до серпня 2013 р. (коли закінчився строк чинності 
GSP) у рамках Генералізованої системи преференцій 
Україна щорічно експортувала до США товарів на 
суму від 70 до 200 млн. дол., у тому числі титан, 
пігменти та заготовки на основі діоксину титану, 
галій, цукор та сировину для кондитерських виробів, 
мелясу, окремі види нафтопродуктів, карбід бору, 
феромарганець, алюміній, вироби з дерева, венти-
лятори, бурильні інструменти та обладнання, тради-
ційні народні вироби, а також окремі види оптики та 
шоколадної продукції [5].

Після дворічної перерви у червні 2015 р. Конгре-
сом США було ухвалено закон «Про розширення тор-
говельних преференцій» (Trade Preferences Extension 
Act 2015), згідно з яким наша держава отримала 
право до кінця 2017 р. безмитно ввозити на територію 
США понад 3 800 видів вітчизняних товарів хімічної, 
харчової, машинобудівної та меблевої промисловості. 
У зв’язку з цим першочергового значення набуває 
нині інформаційна кампанія Посольства України в 
США спільно з Міністерством економічного розвитку 
України, Торговельно-промисловою палатою Укра-
їни, Українським союзом промисловців і підприєм-
ців України, Американською торговельною палатою 
в Україні, Європейською бізнес-асоціацією та амери-
канською консалтинговою компанією Sandler Trade, 
LLC щодо якнайширшого інформування українських 
товаровиробників про можливості використання 
переваг Генералізованої системи преференцій США. 
Це суттєво підвищить конкурентоспроможність екс-
портних товарів України на американському ринку 
та сприятиме нарощуванню експортних поставок 
вітчизняної продукції. Необхідною є й активізація 
зусиль Посольства України в США (через участь у 
неформальному «Альянсі країн ГСП») у напрямі 
отримання додаткових вивільнених продуктових ніш 
після санаційного позбавлення Росії в кінці 2014 р. 
доступу до GSP як країни, що не відповідає крите-
ріям цієї програми.

Крім того, необхідною є активна видавнича діяль-
ність, фінансування публікацій матеріалів, катало-
гів, інформаційних бюлетенів для створення і функ-
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ціонування публічної інформаційної системи, яка б 
давала оперативну інформацію про підприємницькі 
структури України та їх експортні можливості в 
режимі он-лайн. Так, на сьогодні активно працює 
у цьому напрямі Посольство України у США, яке 
з 2011 р. регулярно випускає електронний Інформа-
ційний бюлетень з економічних питань [6], де пред-
ставлено детальну оперативну інформацію щодо: 
основних тенденцій соціально-економічного роз-
витку США; поточного стану переговорів про утво-
рення за участі США зон вільної торгівлі; ключових 
напрямів українсько-американського економічного 
та науково-технічного співробітництва; стану вико-
нання проектів технічної допомоги та розширених 
програм кредитування України з боку США; прове-
дення у Сполучених Штатах різноманітних ярмар-
ків та виставкових заходів; економічного потенціалу 
американських штатів. 

З огляду на це, функціональні компетенції 
Посольства України у Сполучених Штатах Америки 
мають бути доповнені функціями щодо: аналізу 
експортної конкурентоздатності США; виявлення 
потенційного політичного і соціального ризику, 
який може мати негативні наслідки для співро-
бітництва українських і американських суб’єктів 
господарювання; розробки необхідних умов (стан-
дартів), необхідних для вітчизняних компаній, що 
мають намір вийти і закріпитись на ринку США; 
проведення детальних практичних досліджень кон-
курентних умов, пов’язаних із реалізацією особли-
вих проектів у США; надання послуг українським 
бізнесменам у сфері політичного сприяння на міс-
цевому рівні або на рівні міністерств та глав дер-
жав, залучення зацікавлених сторін у співпраці 
приватних компаній та надання допомоги у запо-
чаткуванні ділових контактів з американськими 
компаніями; рекламне просування провідних укра-
їнських компаній із використанням сучасних захо-
дів піар-акцій та ін.

У ході розширення функцій Посольства Укра-
їни у США необхідно вирішити питання стосовно 
того, якій категорії українських компаній воно 
має надавати послуги у першу чергу. Як свідчить 
досвід економічної дипломатії України, за сприят-
ливої кон’юнктури ринку великі вітчизняні ком-
панії та промислово-фінансові групи, що мають 
потужні маркетингові служби та представництва 
за кордоном на кшталт «СКМ» та «Метінвест» Р. 
Ахметова, «Інтерпайп» В. Пінчука, «Ferrexpo» К. 
Жеваго та ін., надають перевагу вирішенню питань 
виходу на американський ринок без втручання 
вітчизняних посольств за кордоном. Таким чином, 
у подальшому Посольство України у США має при-
діляти особливу увагу наданню підтримки вітчиз-
няним малим і середнім компаніям, котрі все ще не 
мають змоги утримувати у своєму складі потужні 
зовнішньоекономічні підрозділи або ж відкривати 
власні представництва за кордоном. На сьогодні 
такі представництва мають переважно лише авіа-
ційні та морські компанії, а також деякі турис-
тичні компанії [3, c. 191]. 

Висновки. Сучасне українсько-американське тор-
говельне співробітництво має доволі суперечливий 
характер. Це виявляється в тому, що, незважаючи 
на позитивну динаміку міждержавної торгівлі і наро-
щування обсягів взаємного товарообороту, існують і 
такі диспропорції торговельних відносин, як: неста-
більність та циклічний характер динаміки взаємної 
торгівлі, наростання дефіциту зовнішньоторговель-
ного балансу України в торгівлі зі США, неефектив-
ність товарної структури міждержавних експортно-
імпортних операцій та нееквівалентність товарного 
обміну між двома країнами. Україна в торгівлі зі 
США репрезентується переважно як держава з мало-
перспективним із точки зору міжнародної спеціалі-
зації виробництвом товарів, котрі характеризуються 
слабким динамізмом попиту і надлишковою пропози-
цією на глобальному ринку. Вітчизняні суб’єкти гос-
подарювання недостатньою мірою використовують 
можливості високотехнологічної моделі міжнарод-
ної конкурентоспроможності, а їх конкурентні пози-
ції на американському ринку базуються, головним 
чином, на порівняльних перевагах низької вартості 
робочої сили та експорту низькотехнологічних това-
рів із невисоким рівнем доданої вартості. Це суттєво 
звужує можливості нашої держави щодо реалізації 
своїх національних економічних інтересів на амери-
канському ринку, гальмує темпи зростання націо-
нальної економіки, суттєво погіршує умови торгівлі 
та виснажує вітчизняні фінансові ресурси.

Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що вище-
названі заходи забезпечення інтересів українських 
товаровиробників на американському ринку дають 
змогу не лише підвищити ефективність торговельної 
співпраці України та США як важливої складової 
частини двосторонньої економічної взаємодії країн, 
а й досягти стратегічної мети – інтеграції України в 
глобальний економічний простір.
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