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Чмут А. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області:  
економіко-статистичний аналіз

Метою статті є аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області. Враховуючи, що в умовах глобалізації розви-
ток економіки будь-якої країни міцно пов’язаний з розвитком її зовнішньоекономічної діяльності, стаття містить аналіз основних показників 
міжнародної торгівлі товарами та послугами Херсонської області. На підставі проведеного аналізу з’ясовано, що у 2020 р. у загальній структурі 
експорту та імпорту України частка Херсонської області становила 0,6%. Активними учасниками зовнішньої торгівлі товарами та послугами 
було більше 300 підприємств області, а партнерами – 120 країн світу. Аналіз динаміки показників (експорт, імпорт, сальдо) показав, що в торгів-
лі товарами відмічаються позитивні тенденції до збільшення обсягів експорту за останні роки, а також зростання кількості учасників і розши-
рення географії зовнішньої торгівлі. У статті проведено аналіз товарної та географічної структури, в результаті якого виявлено, що основними 
імпортерами продукції Херсонської області є Нідерланди, Туреччина та Польща. Експорт послуг у Херсонській області здійснювали 123 підприєм-
ства в 75 країн світу. Найбільшими партнерами залишаються Туреччина, Беліз, а також Німеччина, Польща, Швейцарія. Виявлено, що в струк-
турі експорту товарної продукції найбільшу частку у 2020 р. складали такі товарні групи: зернові культури, насіння та плоди олійних рослин, 
жири та олії тваринного або рослинного походження, залишки та відходи харчової промисловості, деревина та вироби з деревини, судна та ін.  
Проведено аналіз обсягів реалізації деяких видів продукції в натуральних і вартісних показниках. Відповідним чином проаналізовано і показники 
імпорту області. Стаття містить аналіз показників експорту й імпорту в структурі районів області.
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В умовах глобалізації розвиток економіки будь-
якої країни міцно пов’язаний з розвитком її 
зовнішньоекономічної діяльності. Це складне, 

неоднозначне, з точки зору різних джерел, поняття. 
Офіційно визначення зовнішньоекономічної діяль-
ності подається в однойменному законі, як «діяль-
ність суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності, а також 
діяльність державних замовників з оборонного за-
мовлення у випадках, визначених законами України, 
побудована на взаємовідносинах між ними, що має 
місце як на території України, так і за її межами» [1]. 
В академічному колі підходи до трактування цього 
поняття відрізняються, враховуючи широту застосу-
вання. Це і «функціонування господарських зав’язків 
між суб’єктами міжнародної економіки» [2], і «функ-
ції фірм та підприємств, пов’язаних зі співпрацею 
з іноземними партнерами» [3], і «господарювання 
суб’єктів України та іноземних суб’єктів, засноване 
на відносинах між ними» [4]. Проте, визначаючи кон-
кретні форми відносин або видів економічної діяль-
ності, домінантне місце належить міжнародній тор-
гівлі. Міжнародна торгівлі є вагомим джерелом на-
повнення державного бюджету країни та підвищення 
рівня її економічного розвитку. Тому дослідження 
особливостей зовнішньоекономічної діяльності краї-
ни та окремих її регіонів у контексті аналізу показни-
ків міжнародної торгівлі товарами та послугами є не-
обхідним засобом отримання актуальної інформації. 

Дослідженню проблемних аспектів теорії та 
практики зовнішньоекономічної діяльності приді-
ляла увагу значна кількість вітчизняних і зарубіжних 
авторів, серед яких М. Дідківський, Н. Гофман, О. Гре-
бельник, Є. Прокушев. Оцінку тенденцій розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності в Україні здійснюва-
ли: Я. Литвиненко, М. Вульчин, І. Жалба. Особливості 
функціонування та розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності в Херсонській області розглядали Л. Нау-
мова, А. Завгородній, А. Остапенко, Т. Повод та ін. 

Проте, враховуючи постійну динаміку зміни показ-
ників, їх системний аналіз є перманентним процесом.

Метою статті є аналіз основних показників зо-
внішньоекономічної діяльності підприємств Херсон-
ської області.

У 2020 р. у загальній структурі експорту та ім-
порту України частка Херсонської області становила 
лише 0,6% [5]. Втім, враховуючи позитивну динаміку 
основних показників зовнішньоекономічної діяль-
ності, збільшення кількості учасників, розширення 
географічної та товарної структури, яка спостеріга-
ється останніми роками, можна говорити про зна-
чний потенціал Херсонщини в даній сфері.

Активними учасниками зовнішньої торгівлі 
товарами та послугами є більше 300 підприємств об-
ласті, а партнерами – 120 країн світу. Зовнішньотор-
говельний оборот у 2020 р. склав 657,3 млн дол. США. 
Основні показники зовнішньоекономічної діяльності 
Херсонської області наведено в табл. 1.

У торгівлі товарами відмічаються позитивні тен-
денції до збільшення обсягів експорту на 4,7%, 
кількість учасників зросла на 0,6%, географія 

експорту розширилася на 5 країн (+4,3%). Завдяки 
зниженню обсягів імпорту товарів у 2020 р. майже на 
20% сальдо зовнішньої торгівлі змінилося: з –139 до 
–46,3 млн дол. США (табл. 2). 

Збільшилась кількість учасників і країн-парт-
нерів в експорті послуг області, проте його обсяги 
скоротилися на 17,7%, у результаті чого сальдо зо-
внішньої торгівлі послугами стало позитивним і ста-
новило 15,6 млн дол. США. Коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту наведено на рис. 1.

Як можна побачити з наведених даних, саль-
до зовнішньої торгівлі товарами з 2014 по 2017 рр. 
мало позитивне значення, в останні три роки обсяги 
імпортованих товарів перевищують експорт. Як уже 
відмічалося вище, у торгівлі послугами сальдо є по-
зитивним.

Таблиця 1

Основні показники зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області 

Показник
Експорт Імпорт Темп приросту, %

2019 2020 2019 2020 Експорт Імпорт

Товари

Вартість, млн дол. США 268,1 280,7 407,1 327 4,7 –19,7

Кількість учасників ЗЕД, од. 313 315 1746 1154 0,6 –33,9

Кількість країн-партнерів, од. 115 120 67 73 4,3 9,0

Послуги

Вартість, млн дол. США 39,6 32,6 40 17 –17,7 –57,5

Кількість учасників ЗЕД, од. 122 123 61 59 0,8 –3,3

Кількість країн-партнерів, од. 72 75 55 42 4,2 –23,6

Джерело: складено за [6].
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Таблиця 2

Динаміка показників обсягів та результатів зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області, тис дол. США 

Показник
Рік

2016 2017 2018 2019 2020

Експорт 246567 289153,3 269932,7 268128,7 280667,8

Імпорт 167881,8 202392,6 328482,5 407103,8 327013,9

Сальдо 78685,2 86760,7 –58549,8 –138975,1 –46346,1

Джерело: складено за [6].
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Рис. 1. Коефіцієнт покриття експортом імпорту по роках
Джерело: побудовано за [6].

Географію експорту товарів Херсонської облас-
ті у 2020 р. наведено на рис. 2.

Експорт послуг у Херсонській області здійсню-
вали 123 підприємства в 75 країн світу. Найбільшими 
партнерами залишаються: Туреччина – 9,9%, Беліз – 
8,4%, а також Німеччина, Польща, Швейцарія. Дина-
міку експорту послуг до країн ЄС наведено на рис. 4. 

Нідерланди
10%

Туреччина
10%

Польща
5%

Білорусь
5%

Литва
4%

Інші
66%

Рис. 2. Географія експорту товарів Херсонської області 
у 2020 р.

Джерело: побудовано за [6].

Основними імпортерами продукції Херсонської 
області є Нідерланди (10,3%), Туреччина (10%), Поль-
ща (5,2%). Країни-партнери в експорті послуг області 
наведені на рис. 3.

Інші
61%

Туреччина
10%

Беліз
8%

Німеччина
8%

Польща
7%

Швейцарія
6%

Рис. 3. Основні країни-партнери в експорті послуг 
Херсонської області у 2020 р.

Джерело: побудовано за [6].
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У структурі експорту товарної продукції най-
більшу частку у 2020 р. складали такі товарні групи: 
10 – зернові культури (18,1%); 12 – насiння і плоди 
олійних рослин (15%); 15 – жири та олії тваринного 
або рослинного походження (11,3); 23 – залишки і 
вiдходи харчової промисловості (9,8%); 44 – деревина 
і вироби з деревини (5,3%); 89 – судна (4,2%); 21 – різ-
ні харчові продукти (3,8%); 76 – алюміній i вироби з 
нього (3,4%); 85 – електричні машини (3,0%); 04 – мо-
локо та молочні продукти, яйця птиці; натуральний 
мед (2,5%).

На підставі наведених даних можна стверджу-
вати, що в структурі експорту групи харчових 
продуктів (1–24) відіграють значну роль, адже 

саме на них припадає близько 70% експорту. Найбіль-
шими експортерами товарів продовольчої групи є: 
ПАТ «ДІМ Марочних коньяків «Таврія», ПрАТ «Чу-
мак», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ «Цюрупинське», 
ТОВ «ВВВВ», ТОВ «Херсонська кондитерська фабри-
ка» [7]. Показники експорту окремих харчових про-
дуктів наведено в табл. 3. 

У 2020 р. зросли обсяги реалізації меду, овочів, 
пшениці, олії соняшникової в натуральних і вартісних 
показниках. Найбільше зросли в натуральних показни-
ках обсяги реалізації овочів (більше, ніж у 2 рази), меду 
(+51%), олії соняшникової (+39,3%). Водночас зменши-
лися обсяги реалізації рису (–34%), кукурудзи (–27%), 
ячменю (–20%), гречки (–30%), соєвих бобів (–46%). Усе 
це здебільшого негативно вплинуло на динаміку вар-
тісних показників, окрім насіння соняшнику.

Окремо варто відмітити зростання обсягів ре-
алізації томатів – з 76,2 т у 2019 р. до 924,3 т у 2020 
р. Більше, ніж у 2 рази зросли обсяги експорту вино-
градних вин – з 146,4 т до 313,5 т.

Слід зазначити, що Херсонська область має 
експортний потенціал у реалізації товарів, які хоч і 
не є лідерами за обсягами експорту, але мають по-

пит і значну додану вартість, зокрема на ринках ЄС. 
Для прикладу, виробники області могли б працюва-
ти в сегменті експорту органічної продукції, нішевих 
культур (сорго, нут, конопля, гірчиця, квасоля), про-
дукції переробки овочевих культур (заморожені, су-
шені). Виробники продовжують нарощувати експорт 
горіхів, заморожених ягід [8].

Обсяги експорту товарів по районах Херсон-
ської області у 2020 р. наведено на рис. 5.

У районній структурі експорту найбільшу част-
ку займає м. Херсон (65,3%), м. Гола Пристань 
(6,12%), м. Каховка (8,6%), м. Нова Каховка 

(3,85%). З 2017 по 2019 рр. експорт Херсонської об-
ласті мав від’ємну динаміку. У 2020 р. обсяги експорту 
області зросли на 2,4%. У тому числі по м. Херсон екс-
порт зріс на 2,4%. Експорт Білозерського району зріс 
на 115%, Бери славського – на 23,4%, Геніченського –  
на 67%, Голопристанського – на 5,3%, по м. Каховка –  
на 10,3%. Водночас відмічається зменшення експор-
ту в Олешківському районі (–24%), Скадовському 
(–39%), Чаплинському (–53%).

Стосовно обсягів імпорту товарів відмічається 
протилежна тенденція. До 2019 р. відмічалося наро-
щування імпорту, але у 2020 р. він знизився на 20%. 
Найбільшими імпортерами є Чаплинський район 
(40%), м. Херсон (33,6%), Каховський район (13%), 
Олешківський район (7,1%).

Якщо провести аналіз географічної структури 
імпорту, то найбільше товарів надходить із Німеччи-
ни (31%), обсяги товарів з якої в грошовому еквівален-
ті зросли більше, ніж у 2 рази порівняно з попереднім 
періодом, Туреччини (20%), Китаю (12% ) (рис. 6).

Щодо імпортованих товарів, відмітимо, що ва-
гому частку займає група Машини, обладнання та 
механізми (51,7%). У 2020 р. товарів даної групи було 
імпортовано на суму 169392 тис. дол. США., у тому 
числі електричних машин – на суму 147963,7 тис. дол. 
США. Майже 9% займає група виробів з полімерних 
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Рис. 4. Динаміка експорту послуг до країн ЄС
Джерело: побудовано за [6].
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Таблиця 3

Експорт окремих видів харчових продуктів Херсонської області

Вид продуктів
2019 р. 2020 р.

Обсяг Тис. дол. США Обсяг Тис. дол. США

Мед натуральний, т 2158,1 3774,9 3261,3 5002,3

Овочі бобові, т 2247,8 831,1 6098,4 1551,3

Пшениця, т 94386,4 18603,1 125474,7 25678,5

Ячмінь, т 20118,4 3466,2 16044,8 2606,7

Кукурудза, т 150654 29916,7 110474,5 21450

Рис, т 1404,5 745,9 925,6 538,4

Гречка, просо та інші зернові культури, т 2331,2 666 1622,9 435,9

Борошно пшеничне, т 6560,4 1796,4 9582,1 2456,7

Соєві боби, т 113845,5 38353 60577,2 23193,5

Насіння свиріпи або ріпаку, т 16889,7 7847,2 20783,7 10740,4

Насіння соняшнику, т 14337,1 6419,2 13205,2 7463,6

Олія соняшникова, т 16755,7 13635,9 23337,8 22599

Шоколад та інші готові харчові продукти  
з вмістом какао, т 827,4 1044,3 736,3 875,7

Томати, приготовлені або консервовані  
без додання оцту, т 17769,4 13998,7 16880,4 13942,6

Продукти для приготування соусів і готові  
соуси, т 10333,7 9589 11490,1 10641,6

Джерело: складено за [6].

 
Рис. 5. Обсяги експорту товарів по районах Херсонської області у 2020 р.

матеріалів, 7% – продукція хімічної та пов’язаних га-
лузей, 6% – папір і картон. Готових харчових продуктів 
імпортовано на суму 10349,4 тис. дол. США, що ста-
новить 3,1%. У цій групі найбільша частка належить 
алкогольним і безалкогольним виробам – 6301,7 тис. 
дол. США. У більшості домінуючих груп відмічають-
ся тенденції до збільшення обсягів у грошовому ви-
разі. Імпорт деяких товарів наведено в табл. 4.

Як видно з табл. 4, імпорт автомобілів легкових 
скоротився як у натуральних, так і у вартісних показни-
ках (–27%). Імпорт вантажних автомобілів зріс на 60% 
у вартісному виразі. Імпорт нафти знизився на 44,6%. 
Також знизився майже на 40% імпорт плаского прокату 
з невуглецевої сталі та плит деревоволокнистих. 

Показники імпорту давальницької сировини 
наведено на рис. 7.
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У товарній структурі найбільша частка нале-
жить групі «Текстильні матеріали та текстильні виро-
би» (39%), «Машини, обладнання та механізми; елек-
тротехнічне обладнання» (19%) та «Засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби» (20%).

ВИСНОВКИ
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

під приємств Херсонської області є рушійним факто-
ром економічного розвитку регіону. Для того, щоб 
використати потенціал, який існує в зовнішньоеко-
номічній діяльності області, необхідно розширюва-
ти ринки збуту продукції, орієнтуватися на нішеві 
ринки з високою доданою вартістю, підвищувати 
якість і конкурентоспроможність продукції на зо-
внішніх ринках.                     
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Таблиця 4

Імпорт окремих товарів в Херсонську область

Товари
2019 р. 2020 р.

Кількість Тис. дол. США Кількість Тис. дол. США

Автомобілі легкові, шт.. 1830 9483,1 1148 6926,5

Прокат плоский з вуглецевої сталі, т 2094,8 1843,7 2209,3 1963

Прокат плоский з інших легованих сталей 1572,1 1174,5 1174,1 713,6

Плити деревноволокнисті, т 43272,8 11408,3 25100,8 6763,1

Добрива складні, т 7508,6 7655,9 20548,4 8060,2

Портландцемент, т 47132,5 4328,3 54295,8 3946,1

Нафта або нафтопродукти, одержані  
з бітумінозних матеріалів, крім сирих, т 1851,7 1942,5 704,3 1075

Джерело: складено за [6].

3391,3

5614,9

11673,9

2273,2 1595,6

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2016 2017 2018 2019 2020 Рік

Ім
по

рт
, т

ис
. д

ол
. С

Ш
А
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