
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Миколаївської області  

з країнами Європейського Союзу 

 

Зовнішня торгівля Миколаївської області з країнами Європейського 

Союзу має вагоме значення для економіки регіону та поступово розширюється. 

У 2018 році питома вага європейських країн в обласному експорті збільшилась 

на 6,1 в.п. порівняно з попереднім роком до 22,7%, імпорті – на 3,1 в.п. до 

32,3%. Це виводить країни ЄС на 2 місце за обсягами експорту та перше –  

в імпорті. 

 

Динаміка експорту товарів і послуг Миколаївської області до ЄС,  

млн дол. США 

 
Експорт товарів і послуг області до ЄС збільшився майже у 1,5 рази  

та становив 515,7 млн дол. США; імпорт зріс на 2,7% до 270,7 млн дол. США. 

Понад 90% експорту склали товари – 469,1 млн дол. США, що на 74,2% 

більше за 2017 рік. Зросли поставки кукурудзи та пшениці, насіння ріпаку. 

Збільшився експорт товарів з доданою вартістю: томатної пасти, напоїв та 

соків, одягу.  

 

Структура експорту товарів Миколаївської області до ЄС, % 
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Основні партнери Миколаївської області в експорті товарів, 

% до загального обсягу експорту товарів з країнами ЄС 
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У 2018 році відбулось зростання імпорту товарів на 5,9% до  

253,7 млн дол. США Суб’єкти господарювання області ввозили механічне та 

електротехнічне обладнання, харчові продукти, паливо, транспортні засоби, 

недорогоцінні метали та вироби з них, каустичну соду, інші товари. 

Найбільшими постачальниками товарів серед країн ЄС були Польща 

(18,9%), Італія (11,4%), Бельгія (10,1%), Німеччина (9,4%), Ірландія (9%) 

Сфера послуг в структурі зовнішньої торгівлі з країнами ЄС становить 

9% від загального експорту. У 2018 році експорт послуг суб’єктами 

господарювання зменшився на 33,6% до 66,4  млн дол.США, імпорт – на 29,5% 

до 17 млн дол. США. 
 

 
 

ЄС є основним інвестором в економіку області. У розвиток підприємств 

регіону за станом на 31 грудня 2019 року з країн Європи внесено  

180,4 млн дол.США або 79,3% від загальнообласного обсягу. Інвестиції,  

надійшли до таких галузей як морегосподарський комплекс, переробна 

промисловість та виробництво електроенергії, а основними країнами-

інвесторами є Кіпр (59,0%), Нідерланди (32,3%) та Бельгія (6%). 

У червні 2018 року в спеціалізованому морському порту Ольвія відкрито 

І чергу перевантажувального терміналу сільськогосподарської продукції 

компанії «Єврозовнішторг» (спільний проект литовської компанії «БТ Інвест» 

та українського ТОВ «Будстандарт»). 

 

  
      

  



Збільшенню присутності підприємств області на європейських ринках 

сприяє участь суб’єктів господарювання регіону у міжнародних виставково-

ярмаркових заходах. У 2018 році миколаївськими компаніями взято участь  

та презентовано власну продукцію  на виставках харчових продуктів у Франції 

(ГК «Агрофьюжн»), Польщі та м. Берлін (ФГ «Владам»), кліматичного  

та суднового обладнання в Німеччині (ПАТ «Завод «Екватор»,  

ТОВ СП «Нібулон»), контейнерних перевезень та портового обладнання  

у Нідерландах (ДП «СК «Ольвія»), торговельній місії Офісу з просування 

експорту до Австрії (ТОВ «Агро-Юг-Сервіс»). 

 


