
 

 

Характеристика зовнішньоекономічних та інвестиційних 

відносин Дніпропетровської області з країнами Європейського 

Союзу (далі – країни ЄС) 
 

Динаміка показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами  

 області з країнами ЄС у 2016 – 2020 роках 

                                                                                                  
                                                                                            (млн дол. США) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зовнішньоторго-

вельний оборот  3147,0 4055,7 4575,3 4506,0 3905,5 

           Експорт 1713,6 2370,3 2804,3 2620,5 2116,0 

           Імпорт 1433,4 1685,4 1771,0 1885,5 1789,5 

Сальдо  +280,2 +684,9 +1033,3 +735,0 +326,5 
 

 
Кожне друге підприємство-експортер працює на ринках країн ЄС. Подібна 

тенденція спостерігається серед підприємств-імпортерів. Так за інформацією 

Дніпровської митниці у  2020 році – з області до країн світу експорт товарів 

здійснювали 1 232 суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, з них до країн  

ЄС – 634.  

 

Обсяги зовнішньоторговельних операцій  

товарами та послугами  
 

У січні – вересні 2021 року обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами 

та послугами області з країнами ЄС збільшився в 1,7 раза і склав  

4742,9 млн дол. США, у тому числі експорту – у 2,1 раза до 3230,6 млн дол. США, 

імпорту – на 23,3% і склав 1512,3 млн дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі з країнами ЄС склало 1718,3 млн дол. США. 

 

Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних операцій здійснювались з 

такими країнами ЄС: 
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Всього, у тому числі: 3149,4 216,7 1358,2 122,2 1791,2 

Польща                                                                                               691,8 182,7 207,8 130,8 431,8 

Чехія                                                                                                421,1 313,2 54,5 115,6 329,7  

Словаччина                                                                                           349,6 367,2 32,2 98,5 286,2  

Iталiя                                                                                               328,3 279,4 130,4 131,7 182,1 

Болгарiя                                                                                             299,0 208,3 22,8 125,4 237,5 

Румунiя                                                                                              281,8 188,9 16,8 179,7 230,3 
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Нiмеччина                                                                                            158,2 127,0 285,5 130,1 -109,1  

Нiдерланди                                                                                           146,8 238,0 54,1 141,1 88,4 

Iспанiя                                                                                              122,1 291,1 52,8 131,5 69,3  

Францiя                                                                                              81,1 265,1 90,0 138,8 1,8  

      

Обсяг експорту товарів збільшився у порівнянні з січнем – вереснем  

2020 року у 2,2 раза і склав 3149,4 млн дол. США: 

- 16,2% у загальному обсязі експорту товарів України до країн ЄС; 

- 33,0% у загальнообласному обсязі експортованих товарів. 

 
 У товарній структурі експорту переважали  мінеральні продукти – 48,9%  

у загальному обсязі експорту до країн ЄС; чорні метали – 31,7%; вироби з чорних 
металів – 7,1%; жири та олії тваринного або рослинного походження – 3,2%; 
залізничні локомотиви – 1,7%; готові харчові продукти – 1,0%; продукція хімічної 
та пов’язаних з нею галузей промисловості – 1,1%; меблі – 0,9%. 
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Обсяг імпорту товарів збільшився на 22,2% у порівнянні з січнем – 
вереснем  2020 року і склав 1358,2 млн дол. США: 

- 6,6% у загальному обсязі імпорту товарів з країн ЄС до України; 
- 33,2% у загальнообласному обсязі імпортованих товарів. 
 
У товарній структурі імпорту з країн ЄС до області переважали продукція 

хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 33,2%; машини, обладнання 
та механізми, електротехнічне обладнання – 18,2%; готові харчові продукти – 
9,6%; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 9,4%; недорогоцінні 
метали та вироби з них – 5,6%; живі тварини, продукти тваринного походження – 
4,9%; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 4,2%; 
мінеральні продукти – 3,8%; маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 
матеріалів – 2,7%; текстильні матеріали та текстильні вироби – 2,3%; вироби з 
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каменю, гіпсу, цементу – 1,9%; продукти рослинного походження – 1,6%; прилади 
та апарати оптичні, фотографічні – 1,1%. 
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Інвестиційна діяльність 

 
Станом на 30.06.2021 в економіку регіону залучено прямих іноземних 

інвестицій в обсязі 5409,0 млн дол. США, у тому числі з країн ЄС на суму  

5108,2 млн дол. США (94,4% від загального обсягу внесених інвестицій). 

Інвестиції залучено із 24 країн ЄС. Найбільші обсяги інвестицій надійшли 

з Нідерландів – 2206,7 млн дол. США (43,2% від загального обсягу внесених 

іноземних інвестицій з країн ЄС), Кіпру – 2123,3 млн дол. США (41,6%) та 

Німеччини – 619,2 млн дол. США (12,1%). 

Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій спрямовані до 

підприємств промисловості, торгівлі, операцій з нерухомим майном, 

транспорту та інших галузей. 

В області зареєстровані наступні підприємства, в які вкладено інвестиції із 

країн ЄС, серед них: 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (світовий лідер з виробництва сталі, 

займає провідні позиції на основних металургійних ринках світу, включаючи 

такі галузі як автомобілебудування, будівництво, виробництво побутової 

техніки і упаковки, а також компанія володіє великими запасами сировини і 

ефективною системою збуту); 

ТОВ “Верхньодніпровський авторемонтний завод” (найбільший в Україні 

виробник причіпної і спеціальної техніки, що випускає широку гаму причіпної 

техніки (причепи та напівпричепи різного призначення) із застосуванням 

європейських комплектуючих і використовуючи сучасні технології обробки та 

складання виробів); 

ТОВ “Вільногірське скло” (виробництво склотари); 

ТОВ “Завод “Трансмаш” (капітальний ремонт колійної техніки, для потреб 

залізниць “Укрзалізниці”, гірничо-збагачувальних комбінатів і промислових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
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підприємств; проведення модернізації та відновлення застарілої техніки, 

виробництво робочих органів, запасних частин і колійного інструменту); 

ТОВ “Коксохімремонт” (будівництво, виготовлення каркасних 

конструкцій і покрівель, монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання 

повітря); 

Дочірнє підприємство “Мессер Україна” (виробництво промислових газів); 

ТОВ “Екотехнік Широке” (виробництво електроенергії); 

ТОВ “Українсько-чеське спільне підприємство “Ніколь Індастрі” 

(виготовлення виробів із бетону для будівництва); 

ТОВ “Мас Сідс Україна” (вирощування зернових та технічних культур); 

ТОВ “Марцек Дніпропак” (виробництво етикеток та пакування для 

продукції); 

ТОВ “Надєжда Л” (виробництво пресованих хлiбопекарських, спиртових 

дрiжджiв та дрiжджового молочка, тощо); 

ТОВ “Шоколадна компанія “Мир” (лідер галузі виробництва 

індустріального шоколаду і глазурі на Україн); 

ТОВ “Малбі Фудс” (виробництво шоколаду, цукерок та іншої 

кондитерської продукції); 

ТОВ “Аксор Індастрі” (механічне оброблення металевих виробів 

(основний); 

ТОВ з ІІ “АСТ-КОМБІ” (продаж автомобілів марки “SKODA”, реалізація 

оригінальних запасних частин і аксесуарів до автомобілів марки “SKODA” 

через власну дилерську мережу, технічне обслуговування і ремонт усіх марок 

автомобілів);  

ТОВ “Шкода Транспортейшн Україна” (діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах). 
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