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ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ УКРАЇНИ
Імпорт – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію
України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть
використовуватися без будь-яких митних обмежень [1]. Основними видами українського
товарного
імпорту
традиційно
є
паливно-енергетичні
ресурси,
продукти
нафтопереробки, сировина та продукція хімічної та нафтопереробної промисловості, вироби
чорної та кольорової металургії, машинобудування, електроніка. Чим більше країни імпортує
товарів, тим більш залежною від великої кількості держав вона стає. Цього допускати не
можна, так як держава має достатньо робочої сили, потенціалу та ресурсів, вона здатна сама
себе збагачувати та розвивати. Залежність від імпорту призводить до краху великої кількості
підприємств та навіть окремих галузей господарства, відбувається занепад сільської
місцевості та зниження якості життя населення.
В таблиці 1 подано список імпортованих товарів в Україну за 2009-2013 роки [2].
Спадання імпорту спостерігається у продукції хімічної промисловості, мінеральних
продуктах, текстильних матеріалах, недорогоцінних металах та виробах з них, машин та
обладнання і засобах наземного транспорту. Зменшення імпорту недорогоцінних металів,
машин та обладнання і мінеральних продуктів є результатом того, що країна сама в змозі
себе збагатити цими товарами, і навіть, як показує попередня діаграма, деяку частку з них
відправляти на експорт. Збільшення показників живих тварин, продуктів рослинного
походження, готових харчових продуктів, полімерних матеріалів тощо, пояснюється тим, що
наша країна потребує більшу кількість цих товарів.
Таблиця 1
Товарна структура імпорту України за 2009-2013 рр.
Показник/рік
2009
2010
2011
2012
2013
Живі тварини
1267,5 1242,0 1035,4 1711,0 1894,5
Продукти рослинного походження
1259,9 1563,9 1815,9 2431,0 2670,0
Готові харчові продукти
2034,3 2506,1 3026,7 2965,5 3219,5
Мінеральні продукти
15695,1 21127,9 30029,6 27591,6 22373,5
Продукція хімічної та пов’язаних з нею
5319,3 6471,5 8020,8 8587,9 8437,7
галузей промисловості
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з
2663,8 3666,2 4498,4 4468,1 4564,3
них
Маса з деревини або інших волокнистих
1373,4 1665,4 1836,7 1813,5 1902,0
целюлозних матеріалів
Текстильні матеріали та текстильні вироби 1416,9 1984,4 1989,9 2564,2 2435,0
Недорогоцінні метали та вироби з них
2676,6 4128,7 5697,1 5246,8 5005,9
Машини, обладнання та механізми;
6254,6 8174,4 12795,1 13179,9 12469,9
електротехнічне обладнання
Засоби наземного транспорту, літальні
2163,8 3664,5 6204,2 80668,4 5901,6
апарати, плавучі засоби
Рис. 1 показує, що найбільшу частку імпортованих товарів у 2013 р. займали мінеральні
продукти (34%) у зв’язку з нестабільною фінансовою, політичною та економічною ситуацією
в країні. Саме в цей час була нестача мінеральних продуктів, особливо паливних,

мінеральних продуктів, нафти та продуктів її перегонки. Це також зумовлено тим, що
спостерігалось різке падіння робочої сили для самостійного видобутку солі, сірки та каміння
[2].
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Рис. 1. Дольові частки товарів імпорту України за 2013 рік
Машини та обладнання зайняли 19% усього імпорту, адже усім відомо, що імпортована
техніка, наприклад, для агропромислових робіт, є більш якісною та потужною, ніж наша
власна.
Через нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, більшість заводів та
компаній з хімічної області роботи були закриті чи ліквідовані. Саме це спричинило 13%
імпортованої хімічної продукції в загальній структурі у 2013 році.
Таким чином, імпорт товарів потрібно зменшувати та ставати менш залежною від імпорту
країною. Тим паче, що багато галузей були колись розвинені, але занепали та більшість з них
були ліквідовані, тому що під час проблем в економіці та бізнесі ніхто не інвестував в слабкі
організації, тому розвиток цих підприємств був приречений на крах. З підвищення експорту
та зниження об’ємів імпорту товарів в Україну підвищиться рівень життя населення,
з’являться додаткові робочі місця, особливо для сільського населення, та відбудеться
покращення стану економіки та життя країни в цілому.
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