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Товарообіг між Україною та Туреччиною в найближчі 5 років  
може зрости в 2,5 рази, – експерти

Експорт українських товарів до ЄС з початку дії зони вільної торгівлі зріс на 10%

Україна суттєво збільшила експорт агропродукції

Держстат повідомив про значне зростання експорту товарів з України

Угода щодо ЗВТ між Україною та Туреччиною може бути підписана вже в 2018 р, що призведе до зростання 
товарообігу між Україною та Туреччиною в 2,5 рази – до більш ніж 10 млрд. дол.

Про це йшла мова на зустрічі віце-президента УСПП, координатора Центру підтримки експорту при УСПП Де-
ниса Краснікова та голови Міжнародної Українсько-Турецької Бізнес-асоціації Бурака Пехлівана. Бурак Пехлі-
ван висловив упевненість, що Угода про ЗВТ між Україною і Туреччиною може бути підписана вже в 2018 р.

ЧИТАТИ ДАЛІ

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, частка українського експорту в Європу складає 40%. 
За час дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року експорт українських товарів в 
європейські країни зріс на 10%. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Експорт української аграрної та харчової продукції за 10 місяців 2017 року збільшився на 22,7% в порівнян-
ні з аналогічним періодом 2016 року.

Так, за 10 місяців експорт агропродукції склав $ 14,7 млрд і продемонстрував збільшення на $ 2,7 млрд – до 
$ 14,7 млрд в порівнянні з минулим роком. При цьому імпорт зріс на 8% і склав $ 3,6 млрд.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 220 країнами світу. Найбільшим експортним ринком для 
України залишається ринок ЄС – 40,2% загального обсягу експорту.

З початку року експорт товарів з України зріс на 20,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
і досяг 35,18 млрд доларів, свідчать дані Державної служби статистики України. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1126
http://www.uspp-export.com/ua/1113
http://www.uspp-export.com/ua/1114
http://www.uspp-export.com/ua/1119
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ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕД В УКРАЇНІ

Кабмін вдосконалив механізм державної підтримки представлення України  
на міжнародних виставках

Уряд вдосконалив механізм проведення державної експертизи  
та відбору інвестиційних проектів

Мінекономрозвитку створює координаційну платформу  
для покращення системи ринкового нагляду

Уряд затвердив порядок співфінансування закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у 
сфері просування експорту. Так, згідно цього порядку до 30 березня кожного року Кабінет Міністрів України 
затверджує перелік заходів, які будуть фінансуватися коштом державного бюджету. 

«Наше завдання – забезпечити представлення України на міжнародних виставка та ярмарках, тому що це 
впливає на формування іміджу нашої країни», – прокоментувала заступник Міністра економічного розвитку 
і торгівлі України – Торговий представник України Наталія Микольська.

ЧИТАТИ ДАЛІ

КМ запровадить централізовану систему управління держінвестиціями і об’єктивну оцінку інвестиційних 
проектів, в тому числі при експорті, для реалізації яких надається державна підтримка.

Рішення Уряду дозволить удосконалити порядок відбору та проведення державної експертизи інвестицій-
них проектів, шляхом посилення відповідальності органу, який проводить таку експертизу, та суб’єкта ін-
вестиційної діяльності, який реалізує інвестиційний проект. Також запроваджується чіткий розподіл функцій 
між суб’єктами проведення відбору, державної експертизи та оцінки інвестиційного проекту, для реалізації  
якого надається державна підтримка.

ЧИТАТИ ДАЛІ

В рамках Угоди про асоціацію, Україна взяла на себе зобов’язання щодо гармонізації системи технічного ре-
гулювання з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі. Однією зі складових технічного регулювання є ство-
рення ефективної системи ринкового нагляду, яка забезпечує захист споживачів від небезпечної продукції. 

Ефективна система ринкового нагляду є однією з передумов підписання Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислових товарів між Україною та ЄС (англ. Agreements on Conformity Assessment and 
Acceptance of Industrial Goods, ACAA), яка передбачає взаємне визнання сертифікатів відповідності промис-
лових товарів.  

ЧИТАТИ ДАЛІ

НОВИНИ СВІТОВИХ РИНКІВ 

Великобританія вирішила підтримати своїх металургів

Металургійна промисловість Великобританії може збільшити свої доходи на 3,8 млрд фунтів стерлінгів  
в рік до 2030 року, відповідно до нової урядової програми, яка передбачає збільшення внутрішнього попиту 
на сталь.

У розділі, що входить в Промислову стратегію Великобританії, говориться, що в 2015 р національний попит 
на сталь склав 9,4 млн тонн, з яких менше половини – 4,4 млн тонн, або 1,6 млрд фунтів стерлінгів – доводи-
лося на британських виробників . 

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1117
http://www.uspp-export.com/ua/1122
http://www.uspp-export.com/ua/1123
http://www.uspp-export.com/ua/1121
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АНАЛІТИКА ЕКСПОРТУ

Турецький металоекспорт за 9 місяців 2017 року зріс на 8,3%, до 13,5 млн тонн

Світовий експорт ячменю в 2017/18 МР скоротиться до 26 млн т

Експорт овочів і фруктів з україни

Турецький металлоекспорт за 9 місяців 2017 року зріс до аналогічного періоду минулого року на 8,3%,  
до 13,5 млн тонн.

Зарубіжні поставки сортового і фасонного прокату впали на 11,2%, до 6,8 млн тонн, в основному через за-
хисні заходи проти турецької арматури в США, Єгипті, ОАЕ. Так, Мінторг США ввів проти неї антидемпінгове 
мито в діапазоні 5,39-8,17%. Експорт листа зріс відразу на 55%, до 3,2 млн тонн – особливо до Євросоюзу.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Світовий експорт ячменю в 2017/18 МР скоротиться на 11% за рік до 25,6 млн тонн, що на 3,2 млн тонн 
нижче в порівнянні з 2016/17 МР та на 2,3% нижче середнього п’ятирічного значення.

Відзначається, що причиною скорочення експорту експерти називають ослаблення закупівель з боку Ки-
таю на тлі зниження внутрішньої ціни кукурудзи. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

* – до товару «Фрукти» включені наступні коди товарів УКТ ЗЕД: 0806 (виноград), 0807 (дині, кавуни…), 0808 (яблука …), 0809 (абрикоси … ),  
      0810 (інші плоди, свіжі) 
** – до товару «Овочі» включені наступні коди товарів УКТ ЗЕД 0701 (картопля), 0702 (помідори ..), 0703 (цибуля …), 0704 (капуста …),  
       0705 (салат-латук, …), 0706  (морква, ..), 0707 (огірки, …),  0708 (бобові …) 0709 (інші овочі…) 

Динаміка експорту фруктів* і овочів** з України за 2014 – 9 міс. 2017 року (тис. дол. США)

 2014 2015 2016 9 міс. 2017 9 міс. 2016 Приріст

Фрукти 11 885 8 842 15 512 23 751 14 440 +64%

Овочі 55 398 25 296 30 648 43 718 21 477 +104%
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http://www.uspp-export.com/ua/1120
http://www.uspp-export.com/ua/1124
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5 фруктів експорту з України за 9 міс. 2017 року

ТОП 5 овочів експорту з України за 9 міс. 2017 року

Продукція 9 м 2017 
тис. дол. США Частка в експорті 9 м 2016  

тис. дол. США
Приріст,  

%

Всього 23 751 14 440 +64%

15 357 64,6% 12 287 25%

0810 40 – журавлина, чорниця  
та інші плоди роду Vaccinium 8 471 35,7% 6 886 23%

0809 40 – сливи та терен 3 958 16,7% 0 1 183 592%

0809 29 – інші кісточкові 3 259 13,7% 751 334%

0807 11 – кавуни 2 468 10,4% 2 560 -4%

0808 10 – яблука: 2 316 9,8% 2 090 11%

Продукція 9 м 2017 
тис. дол. США Частка в експорті 9 м 2016  

тис. дол. США Приріст, %

Всього 43 718 21 477 + 104%

Всього, за 40 949 93,7% 18 606

0708 10 – горох (Pіsum satіvum) 20 987 48% 6 364 894%

0702 Помідори, свіжі  
або охолоджені 9 985 22,8% 12 430 -20%

0707 Огірки, корнішони, свіжі  
або охолоджені 3 151 7,2% 2 063 53%

0701 90 – Картопля, свіжа  
або охолоджена: інша 2 709 6,2% 1 271 113%

0703 10 – цибуля ріпчаста  
і цибуля-шалот 2 324 5,3% 1 838 26%

0709 59 – Інші овочі, свіжі  
або охолоджені:- інші: 1 793 4,1% 998 80%
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Географія експорту української продукції

Україна поступово стає успішним прикладом розвитку аграрного сектору для більшості країн світу. Окрім 
традиційних товарів експорту таких як зернові, соняшникова олія, м’ясо птиці, Україна стрімко розвиває ви-
робництво та експорт овочів і фруктів. Політика держави, щодо укладання економічних двосторонніх торгівлі 
з іншими країнами світу, та вимушений пошук нових ринків збуту, дозволили вітчизняним виробникам заявити 
себе на ринках багатьох країн світу і як результат стабільно збільшувати експорт своєї продукції.

Так за 9 місяців цього року експорт фруктів вже перевищив на 53% експорт за весь 2016 рік і склав майже 
24 млн. доларів США. Ключовим партнером України в експорті фруктів став ЄС, це майже 50% від усього екс-
порту українських фруктів.

Експорт овочів демонструє також дуже успішний і за 9 місяців 2017 року він перевищив показник 2016 року 
майже на 43% та склав понад 42 млн. доларів США. Головним товаром, що сформував основу українського 
експорту овочів став горох, це більше половини всього експорту овочів. Ключовими споживачами українських 
овочів за 9 міс. 2017 року стали Індія та Білорусь – 70% загальних поставок овочів за кордон.

ТОП 10 країн експорту фруктів з України за 9 міс. 2017 року

ТОП  країни експорту овочів з України за 9 міс. 2017 року

Країни Вартість, 
тис. дол. США

Частка  
в експорті, %

Продукція українського експорту та частка  
в експорті фруктів в країну

Всього 23 751

По країнах, в т.ч.: 21 391 90%

Польща 7 553 32% 0809 40 – сливи та терен: 45% 
0810 – Інші плоди, свіжі: 29%

Білорусь 6 262 26%

0810 10 – суницi та полуницi: 25% 
0808 10 – яблука: 21% 
0809 29 – інші (кісточкові): 21% 
0807 11 – кавуни 19%

Нідерланди 4 184 18% 0810 40 – журавлина, чорниця  
та інші плоди роду Vaccinium 98%

Велика Британія 2 908 12% 0810 40 – журавлина, чорниця  
та інші плоди роду Vaccinium 94%

Молдова 484 25

0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики 
(включаючи нектарини), сливи та терен,  
свіжі: 37% 
0810 10 – суницi та полуницi: 34%

Країни Вартість, 
тис. дол. США

Частка  
в експорті, %

Продукція українського експорту та частка  
в експорті овочів в країну

Всього 43 718

По країнах, в т.ч.: 39 736 90,9%

Індія 15 616 35,7% 0708 10 – горох (Pіsum satіvum) – 100%

Білорусь 14 962 34,2% 0702 Помідори, свіжі або охолоджені – 55% 
0701 Картопля, свіжа або охолоджена:17%

Туреччина 5 378 12,3% 0708 10-  горох (Pіsum satіvum) – 100%

Польща 3 780 8,6% 0707 Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені – 43% 
0702 Помідори, свіжі або охолоджені – 38%
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АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

КОРИСНО ЗНАТИ 

Центр підтримки експорту при УСПП
Готові працювати сьогодні для розширення Вашого експорту завтра!

РОЗПОЧНІТЬ ЕКСПОРТ З НАМИ!

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
тел: (+38 044) 272-02-46

e-mail: info@uspp-export.com
http://www.uspp-export.com

Обсяг експорту фруктів з України за 9 місяців 2017 р. зріс на 64%, – експерти

За підсумками 9 місяців 2017 р. зростання обсягу експорту овочів  
з України склало 104%

Державна підтримка має надаватися лише галузям, що експортують  
продукцію з високою доданою вартістю, – експерти

За даними експертів Центру підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), обсяг 
експорту фруктів з України за 9 місяців 2017 р зріс на 64% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 
23,8 млн. дол.

Основними видами фруктів, що поставляються на експорт з України, є журавлина і чорниця (частка в експорті 35,7%), 
сливи та терен (16,7%), інші кісточкові (13,7%), кавуни (10,4%), яблука (9,8%).

ЧИТАТИ ДАЛІ

За даними експертів Центру підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), за під-
сумками 9 місяців 2017 р зростання обсягу експорту овочів з України склало 104% в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року і сягнуло 43,7 млн. дол.

«Розширення експорту агропродукції з України за рахунок овочів – важливий крок на шляху розвитку експортного потен-
ціалу аграріїв в цілому, – зазначив у своєму виступі Денис Красніков, – При цьому українським городникам слід пам’ятати, 
що збільшення доходів від експорту можливо за рахунок поставок не лише овочів, але й продуктів їхньої переробки – ово-
чевих рагу, маринованих овочів у вигляді консервів та ін.».

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ми з вами живемо в час неймовірних інновацій і змін. Але частіше за все не знаємо про них, або не розуміємо суті того, 
що відбувається. Велика частина всієї літератури, досліджень, блогів та статей доступні лише англійською мовою.

Ця книга – наймасштабніший книжковий проект в СНД – для всіх людей, які хочуть знати, що таке блокчейн, криптова-
люта, фінансові та страхові технології, технології в державних сервісах і регулювання, про професії майбутнього, великі 
дані, відкриті API та штучний інтелект. А також про те, як використовувати ці інструменти для ефективного експортного 
бізнесу.

У книзі зібрані коментарі 35 лідерів думок в світі Фінтех – банкірів, страховиків, фахівців IT та ін.

Прочитайте книгу, якщо ви хочете:

• знати більше про нову діджитал-реальність, яка визначає не тільки наше завтра, але вже і сьогодні,

• дізнатися про децентралізовані мережі, конфлікт банків і Фінтех, а також ключові мегатренди діджитал ери,

• зрозуміти, як цифрові технології допоможуть вашому бізнесу зростати і приносити ще більше доходу.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Близько 2/3 українського експорту припадають на сировинні товари і лише 1/3 складає продукція з певною доданою 
вартістю.

На думку експертів-учасників  конференції «Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для України», 
що відбулася у 15 грудня 2017 року в Торгово-промисловій палаті України, державі необхідно сконцентруватися лише 
на програмах  підтримки та розвитку промислових галузей, що виробляють  товари з високою доданою вартістю, що 
конкурентоспроможні на світових ринках.

ЧИТАТИ ДАЛІ

У видавництві «Самміт-книга» вийшла з другу книга Анастасії Шевченко  
«Діджітал ера. Просто про цифрові технології»

http://www.uspp-export.com/ua/1115
http://www.uspp-export.com/ua/1116
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