
 

 
 

22 квітня 2014 року опубліковано рішення №374/2014 Європейського 

парламенту і Ради ЄС про скорочення та ліквідацію митних зборів на товари, 

вироблені в Україні. Даним рішенням Євросоюз на півроку або до моменту 

підписання угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною встановив 

пільговий режим на ввезення на свою територію товарів українського 

виробництва. 

23 жовтня 2014 року Європейський парламент підтримав проект 

регулювання Європейського Союзу, що припускає продовження на один рік 

– до 31 грудня 2015 року – дії автономних торгових заходів щодо України.  

Вже 24 жовтня 2014 року Рада Європейського Союзу прийняла постанову 

про продовження до кінця 2015 року односторонніх торговельних 

преференцій, які застосовують на користь України, починаючи з квітня 2014 

року. Ця постанова надає українським експортерам можливість і надалі мати 

преференційний доступ на ринки ЄС, не чекаючи на набуття чинності 

положень про торгівлю в рамках Угоди про асоціацію Україна - ЄС. 

У подібних умовах нагальним стає питання першочергових дій українських 

виробників для виходу на європейський ринок. Говорячи про експорт 

Дніпропетровської області  серед регіонів країни область за обсягом експорту 

товарів (15,9%) посіла третє місце після м.Києва та Донеччини. 

Для економічного розвитку регіону важливою є торгівля з країнами 

Європейського Союзу. У січні–жовтні 2014р. до них експортовано товарів на 

1486,1млн.дол. (20,2% експорту області), імпортовано з них - на 

1427,4 млн.дол. (38,2%  імпорту області), і порівняно з аналогічним періодом 

2013р. обсяги експорту товарів зменшились на 1%, імпорту –  на 10%. Серед 

країн ЄС значні обсяги експортних поставок здійснено до Польщі – на 

436,3 млн.дол., Чехії – на 209,1 млн.дол., Словаччини – на 136,5 млн.дол. 

Найбільше отримано товарів з Німеччини – на 298,6 млн.дол., Польщі – на 

263,7 млн.дол. та Італії – на 108,3млн.дол. 



Значну частку у товарній структурі експорту складали чорні метали 

(39,4% загального обсягу) та руди, шлак і зола (25,2%). У структурі експорту 

до країн ЄС також переважали руди, шлак і зола (47,2% експорту до цих 

країн) та чорні метали (16,9%).  

Статистичні дані свідчать, що вже сьогодні географічна структура 

зовнішньої торгівлі товарами Дніпропетровської області зазнала змін, що 

підтверджує усвідомлення українськими експортерами необхідності 

переорієнтації з традиційних ринків збуту продукції на нові, перспективні, у 

відповідності з європейськими ініціативами України. 


