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У І півріччі 2022р. експорт 
товарів становив 22731,7 
млн.дол. США, або 76,0% 
порівняно із І півріччям 2021р. 
 
Негативне сальдо склало 2467,8 
млн.дол. (у І півріччі 2021р. 
також негативне – 1226,7 
млн.дол.).  
 
Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту становив 0,90 (у І 
півріччі 2021р. – 0,96). 
Зовнішньоторговельні операції 
проводились із партнерами із 
221 країни світу. 
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У І півріччі 2022р. 
імпорт товарів 
становив імпорт – 
25199,5 млн.дол., або 
80,9%.  
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Звідки і що імпортувала 
Україна у 2022 році 

Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн, як: 

• Китаю – на 5,8 млрд дол; 

• Польща – на 3,8 млрд дол; 

• Німеччині – 3,3 млрд дол. 

 

Головними імпортованими товарами стали: 

• машини, обладнання та транспорт - 10,9 млрд дол; 

• паливно-енергетичні товари – 9,7 млрд дол; 

• продукція хімічної промисловості - 7,1 млрд дол. 

 

За даними Державної митної служби у січні-вересні 2022 
року Україна імпортувала товарів на 39,2 млрд. доларів. 
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Які товари та куди експортувала 
Україна у 2022 році 

Найбільше українського експорту припало на такі країни: 

• Польща – 5,1 млрд дол; 

• Румунія - 2,6 млрд дол; 

• Туреччина – 2,2 млрд дол. 

 

До трійки найбільш експортованих категорій товарів 
увійшли: 

• продовольчі товари – 16 млрд дол; 

• метали та вироби з них – 5,1 млрд дол; 

• машини, обладнання та транспорт - 3,3 млрд дол. 

 

За даними Державної митної служби у січні-вересні 2022 
року Україна експортувала на 33,1 млрд. дол. 
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Нові тенденції на зовнішньому та 
внутрішньому ринку України, які 

змінюють стратегію підприємств (1) 
 

• Зміна пропозицій щодо ціни на продукцію 

• Зміна підходу щодо передачі права власності  

• Зміна у логістичній політиці, 2/3 кордону не 
працює, моніторинг завантаженості портів та переходів на 
кордоні  

• Електронна черга на кордоні 

• Структурування товарних потоків виходячи з 
логістичного забезпечення  

• Переміщення виробництва та діяльності, в тому 
числі за кордон, сприяння зарубіжних урядів 
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Нові тенденції на зовнішньому та 
внутрішньому ринку України, які 

змінюють стратегію підприємств (2) 
 

• Організація зовнішньої торгівлі з умовами поставки «На 

кордоні» 

• Часткове покриття воєнних ризиків, робота через 
страхових брокерів  

• Регулювання діяльності з боку українських банків, 
тотальне виключення з трансакцій суб’єктів РФ, Білорусі, Ірану.  

• Побудова нових схем розрахунків, логістичного 
забезпечення, розподілу ризиків  

• Грошей не стало менше  

• Співробітництво при торговому дисбалансі  

• Особливості пошуку потенційних контрагентів 

• Формування ідеї розумної торгівлі, експортне ти імпортне 
забезпечення  
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Для тих хто має гроші і спасає їх від 
інфляції: 

 
 

• Перспективні рішення з імпорту 

o 1 рівня: енергетика, засоби обігріву, продукти 
довготривалого зберігання, окремі будівельні матеріали, 
об’єкти зберігання,  тощо 

o 2 рівня: те що буде потрібно через декілька місяців: 
сировина та товари, поставка яких не відбувалася,  

o 3 рівня: креативні рішення  

• Імпорт без ввезення на митну територію 

• Облігації, в тому числі для конвертації гривни в долар 

  

Зауваження: Проект 8166 переглянути 
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Кредитування, коли не достає грошей 

для експорту 
 

• ПАТ «Експортно-кредитне агентство» 
(ЕКА) 

• Банківські кредити (24%) 

• Використання капіталу за кордоном (10%) 

• Фонди  

• Кредитування окремих операцій при 
експорті (логістика) приватним капіталом  

• Використання можливостей контрагента  
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Приклади пошуку покупців. 
Експорт фанери  

# Країна призначення 
Загальна 
вартість USD Відсоток 

1 Естонія $24,776,942.33 15.77% 

2 Польща $16,169,554.30 10.29% 

3 Єгипет $13,843,344.20 8.81% 

4 Азербайджан $12,296,206.99 7.83% 

5 Китай $10,230,877.61 6.51% 

6 Турція $9,444,473.82 6.01% 

7 Сполучені Штати Америки $6,987,301.51 4.45% 

8 Латвія $6,521,100.02 4.15% 

9 Німеччина $5,414,526.69 3.45% 

10 Литва $5,339,826.01 3.4% 
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Естонські компанії-покупці 
російської фанери 

# Покупець Загальна вартість дол. США Відсотки 

1 playwood baltic trade ou $5,967,654.30 24.09% 

2 firm playwood baltic trade ou $4,460,247.31 18% 

3 technomar and adrem $2,617,485.60 10.56% 

4 technomar adrem ltd ltdd $2,528,863.40 10.21% 

5 plywood baltic trade ou $1,666,923.31 6.73% 

6 nefab packaging ou $967,068.89 3.9% 

7 ou alfafort $699,775.46 2.82% 

8 technomar and adrem jsc $637,839.40 2.57% 

9 as technomar adremdremm $401,933.73 1.62% 

10 technomar adrem ltd. $401,623.50 1.62% 
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Особливості експорту та імпорту  

 

 Країни Центральної Азії  

 ЄС 

 Китай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


