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Огляд зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області 

за січень – березень 2022 рік 

 

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав 3238,4 млн дол. США 

(зменшення на 14,5% у порівнянні з січнем – березнем 2021 року), у тому числі 

експорт зменшився на 20% і склав 2093,5 млн дол. США, імпорт – на 2,2% і 

склав 1144,9 млн дол. США. Позитивне сальдо склало 948,6 млн дол. США. 

 

 
Експорт товарів області 

 

 

14,8% 

(питома вага в Україні) 

Область зберігає перше місце за 
обсягами експорту та імпорту товарів 
серед інших областей України. 
Питома вага експорту товарів  
склала – 14,8%, імпорту – 8,1%. 

 

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 144 країн 

світу. Основу  товарної  структури  експорту  області  складали  чорні метали 

(41,7%), руди, шлак і зола (35,1%), імпорту – мінеральні продукти (30,4%); 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (15,7%); 

машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (13,9%); 

недорогоцінні метали та вироби з них (8,2%); полімерні матеріали, пластмаси  

та вироби з них (7,0%). 

 

Топ-10 позицій у товарній структурі експорту 

 

№ 

з/п 

Назва Обсяг експорту, 

млн дол. США 

у % до  

січня-березня 

2021 р. 

у % до  

заг.обсягу 

 Всього область 2093,5  80,0 100,0 

1. Чорнi метали 873,5  86,9 41,7 

2. Руди, шлак і зола 735,2  65,7 35,1 

3. Вироби з чорних металiв 161,3  129,6 7,7 
4. Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 95,0  87,8 4,5 
5. Продукція хiмiчної та пов’язаних з 

нею галузей промисловостi 37,1  160,9 1,8 

6. Залізничні локомотиви 28,6  49,9 1,4 

7. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 24,3  100,5 1,2 

8. Продукти рослинного походження 23,7  98,0 1,1 
9. Готові харчові продукти 22,1  76,6 1,1 

10. Полімерні матеріали, пластмаси та 
вироби з них 20,6  107,2 1,0 
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Топ-10 позицій у товарній структурі імпорту 

 

№ 

з/п Назва 
Обсяг імпорту, 

млн дол. США 

у % до  

січня-березня 

2021 р. 

у % до  

заг.обсягу 

 Всього область 1144,9  97,8 100,0 

1. Палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки 328,4  173,3 28,7 

2. Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 159,4  77,5 13,9 

3. Фармацевтична продукція 108,2  110,6 9,5 
4. Недорогоцінні метали та вироби з 

них  
 

94,2  87,5 8,2 
5. Полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них 80,5  76,5 7,0 

6. Готові харчові продукти 57,1  89,1 5,0 

7. Засоби наземного транспорту, 
крім залізничного 47,9  66,3 4,2 

8. Продукти рослинного походження 36,0  100,8 3,1 
9. Живі тварини; продукти 

тваринного походження 24,8  91,8 2,2 
10. Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 12,4  60,3 1,1 
      

Деталі аналітичної торгівельної інформації: 
 

DIAgram – cторінка відкритих даних Дніпропетровської області, зокрема щодо 
зовнішньої торгівлі з країнами світу. 
 

Trade Map (Торгова карта) – демонструє у вигляді таблиць, графіків та карт- 
показники ефективності експорту, міжнародного попиту, альтернативних ринків 
та конкурентних ринків, а також довідник компаній-імпортерів та експортерів. 
 

 Інформаційна та інша підтримка експортерів: 
 

 Бізнес-експорт. Єдиний веб-портал. Дія – запущено Офісом з розвитку 
підприємництва та експорту за стратегічної та інституційної підтримки Уряду 
України і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, фінансової підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну 
компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
 

NAZOVNI – нова цифрова платформа МЗС створена для підтримки 
українського бізнесу, надання можливостей роботи на іноземних ринках. 
 

Експорт в умовах війни – розділ створено ДУ “Офіс з розвитку підприємництва 
та експорту” та наповнено інформацією для допомоги бізнесу адаптуватися до 
умов війни, успішно існувати, зберегти робочі місця, розвивати економіку 
України та знаходити нових партнерів за кордоном з метою збільшення обсягу 
експорту. 

http://diagram.dia.dp.gov.ua/
https://www.trademap.org/
https://export.gov.ua/
http://nazovni.online/

