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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ В  ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

В статті розглядаються особливості зовнішньої торгівлі товарами в Харківському регіоні. Дається загальна ди-
наміка експорту, імпорту, сальдо та обороту торгівлі товарною продукцією. Аналізується географічна структура торгі-
влі товарами в Харківській області. Розглядається товарна структура експорту та імпорту. Визначається місце торгівлі 
товарною продукцією у зовнішній діяльності Харківського регіону, наводяться її особливості.  

Ключові слова: зовнішня торгівля товарами, експорт товарів, імпорт товарів, сальдо та оборот зовнішньої торгі-
влі товарами.  

Ирина Полевич. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В ста-
тье рассматриваются особенности внешней торговля товарной продукцией в Харьковском регионе. Дается общая дина-
мика экспорта, импорта, сальдо и оборота торговли товарами. Анализируется географическая структура торговли то-
варами в Харьковской области. Рассматривается товарная структура экспорта и импорта. Определяется место торгов-
ли товарной продукцией во внешней деятельности Харьковского региона, приводятся ее особенности. 

Ключевые слова: внешняя торговля товарами, экспорт товаров, импорт товаров, сальдо и оборот внешней тор-
говли товарной продукцией. 

Iryna Polevych. FEATURES IMPORT-EXPORT SERVICES IN THE KHARKIV REGION. The article deals with fea-
tures of foreign trade in services in Kharkiv region. The general dynamic of exports, imports, balance and turnover of goods trade 
are given. The geographical structure of services trade in Kharkiv region is analyzed. The commodity pattern of exports and imports 
by type of service is considered. The place of services trade in the foreign activities of Kharkiv region is defined, its features are 
given. 
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Вступ. Одним із чинників розвитку регіону є 
його зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньо-
економічні зв'язки виступають інструментом впливу 
на економічну систему держави та окремих регіонів, 
що здійснюється через механізм зовнішньоторгове-
льної діяльності. Зовнішня торгівля – це продаж то-
варів за межі країни (експорт) і купівля за кордоном 
інших товарів (імпорт). Саме зовнішня торгівля є 
основним видом зовнішньоекономічної діяльності 
Харківського регіону. Питома вага зовнішньоторго-
вельного обороту товарної продукції Харківської 
області у зовнішньоторговельному обороту країни 
складає близько 3,5 %, а коефіцієнт покриття експо-
рту імпортом складає 0,91 [1]. Особливості часових, 
географічних та структурних особливостей експорту 
та імпорту товарів як складової зовнішньої торгівлі 
Харківської області визначено за мету вивчення і 
представлення в статті.  

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоеко-
номічні зв’язки (ЗЕЗ) являють собою різні форми, 
засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між 
країнами. Це сукупність напрямів, форм, методів і 
коштів торгово-економічного, науково-технічного 
співробітництва, а також валютно-фінансових і кре-
дитних відносин між країнами з метою раціонально-
го використання переваг міжнародного поділу праці, 
можливостей міжнародних економічних відносин 
для підвищення економічної ефективності господар-
ської, підприємницької діяльності. Зовнішньоеконо-
мічні зв'язки включають в себе наступні напрямки і 
форми: зовнішню торгівлю; міжнародне виробниче 
(аграрне та промислове) співробітництво; міжнарод-
не інвестиційне співробітництво; міжнародне науко-
во-технічне співробітництво; економічне і технічне 
сприяння; валютно-фінансове співробітництво [1, 2]. 

Для ведення зовнішньоекономічної діяльності 
регіон має вигідне географічне і геополітичне поло-
ження. За офіційними даними протягом 2011 року 
________________ 
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підприємства Харківської області експортували про-
дукцію до 117 країн світу, а імпортні товари надійш-
ли до підприємств зі 112 країн світу [4]. Протягом 
всього визначеного періоду в Харківській області 
постійно переважає імпорт над експортом і сальдо 
від’ємне. Обсяги експорту почали активно збільшу-
ватися з 2006 року і найбільших значень досягли в 
2011. В результаті виконання «Регіональної програ-
ми розвитку експортного потенціалу Харківської 
області у 2007-2008 роки», було визначено приріст 
експорту у 2008 році на 28%.  

Експортні поставки складали 1845,9 
млн. дол. США, що на 28,8% більше, ніж у 2010 р., 
імпортні надходження зросли на 24,2% і становили 
2277,4 млн. дол. США. Можна також зазначити, що 
протягом 2003 – 20011 рр. в Харківській області під-
вищення обсягів експорту товарів відбулося більше, 
ніж у 3,5 рази. Також в Харківській області в 2003 – 
2011 рр. відбулося підвищення обсягів імпорту май-
же у 2,5 рази. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами становило 431,5 млн. дол. США (у 2010 р. 
– 401 млн. дол. США) (рис. 1). 

Як вже зазначалось, у 2011 році область мала 
від’ємне сальдо з 72 країнами світу. Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами становило 431,4 млн. 
дол. США. У значних обсягах від’ємне сальдо скла-
лося з такими країнами, як Китай – 195,7 млн. дол., 
Німеччина – 123 млн. дол., США – 78,5 млн. дол., 
Італія – 55 млн. дол., Чехія – 33,9 млн. дол., Польща 
– 33,6 млн. дол. 

Обсяги експорту товарів до країн СНД порів-
няно з 2010 р. збільшились на 35,6%, імпорту – на 
19,6%. Обсяги експорту до інших країн світу зросли 
на 12,1%, імпортні надходження – на 28,1%. Основ-
ними ринками збуту товарів області були країни 
СНД (74,8%), Азії (11,9%) та Європи (9,2%) (рис. 2). 

Потреби в імпортних товарах на 44,3% задо-
вольнялися за рахунок поставок з країн СНД, на 29% 
– з країн Європи та на 19,3% – з країн Азії. Питома 
вага експортних поставок до країн ЄС у загальному 
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обсязі експорту області складала 9,1%, імпортних 
надходжень – 25,5%. У 2011 році експортні поставки 

складали 1845,9 млн. дол. США, що на 28,8% біль-
ше, ніж у 2010 р. (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Динаміка основних показників експорту та імпорту товарів Харківської області  
за період 1996-2011 рр. (побудовано автором за даними [3])  

 
Рис. 2. Динаміка географічної структури імпорту товарів Харківської області за 1996-2011 рр.  

(побудовано автором за даними [3]) 
 

 

Рис. 3. Динаміка географічної структури експорту товарів Харківської області за 1996-2011 рр.  
(побудовано автором за даними [3]) 
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Географічна структура експорту товарів Хар-

ківської області (рис. 4) показує, що найбільші обся-
ги експортних поставок здійснювались до Російської 
Федерації – 51,6%. Окрім Російської Федерації, екс-
портні поставки здійснюються до Казахстану – 6,8%, 
Білорусі – 4,6%, Молдови – 3,7%, Грузії – 2,9%, Уз-
бекистану – 2,3%, Польщі – 2,2%, Єгипту – 2,1%, 

Туркменістану – 2%, Туреччини – 2%.  
Щодо імпортних (рис. 5) надходжень, то знову 

ж таки зовнішньоекономічні зв’язки відбуваються з 
Російською Федерацією – 37,6%. Також Харківська 
область імпортує товари з Китаю – 8,8%, Німеччини 
– 6%, Білорусі – 3,8%, США – 3,7%, Польщі – 3,2%, 
Італії – 3,2%, Індії – 2,6%, Туреччини – 2%. 

 

  

Рис. 4. Географічна структура експорту товарів 
Харківської області у 2011 р.,% [3]  

Рис. 5. Географічна структура імпорту товарів  Хар-
ківської області у 2011 р.,% [3]  

 
В експортних поставках Харківської області 

домінує високотехнологічний сектор із значним від-
ривом від решти секторів. Найбільшу питому вагу у 
загальній вартості експортних поставок Харківської 
займали товари, які відносяться до сектору високих 
технологій. Загальна вартість цього сектору станови-
ла 775,5 млн. дол. (49,98% від загальної вартості екс-
портних поставок). Даний сектор представлений на-

ступними товарами: електричні машини і устатку-
вання; наземні транспортні засоби; котли, машини, 
апарати і механічні пристрої; прилади і апарати; фа-
рмацевтична продукція. Друге місто у загальній вар-
тості експортних поставок займали товари, які відно-
сяться до сектору середніх технологій. Третє місто у 
загальній вартості експортних поставок займали то-
вари сектору низьких технологій [1, 5] (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Товарна структура експорту Харківської області, 2011 рік, % [3] 
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Дана товарна структура експорту свідчить про 

наступне: традиційно найбільше експортується ме-
ханічне обладнання, машини та механізми, також 
Харківська область експортує електротехнічне обла-
днання, продукти рослинного походження, продук-
ція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисло-
вості, готові харчові продукти, що зумовлено спеціа-
лізацією регіону. 

Щодо імпортних надходжень, то порівняно з 

2010 р. вони зросли на 24,2% і у 2011 р. становили 
2277,4 млн.дол.США. У загальному обсязі імпорту 
найбільша питома вага припадала на машини, облад-
нання та механізми; мінеральне паливо – 17,7%; на 
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 
16,9%, на недорогоцінні метали та виробів з них – 
10,2%, на засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби – 9,5%: чорні метали та ви-
роби з них – 8,8% (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Товарна структура імпорту Харківської області, 2011 рік, % [3] 
 

Висновки. Товарна структура зовнішньої тор-
гівлі Харківської області, яка була обумовлена її 
спеціалізацією в машинобудівному комплексі коли-
шнього СРСР, за часи незалежності України не за-
знала істотних змін, адже на початок 2011 р. 48% 
експорту складає продукція машинобудування. Та-
кож експортується обладнання та механізми, елект-
ротехнічне обладнання, продукти рослинного похо-
дження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галу-
зей промисловості, готові харчові продукти. Має 
місце значна асиметрія між експортом та імпортом 
відносно ключових партнерів: з країнами СНД екс-
порт регіону значно перевищує імпорт, з країнами 
ЄС – навпаки, імпорт перевищує експорт [1]. Регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності в Харків-
ській області здійснюється виходячи з основних ці-
лей забезпечення збалансованості економіки і рівно-

ваги внутрішнього ринку Харківської області; сти-
мулювання прогресивних структурних змін в еконо-
міці регіону; створення найбільш сприятливих умов 
для введення економіки Харківської області в систе-
му міжнародного поділу праці. Регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності в Харківській області 
здійснюється державними органами, недержавними 
органами управління економікою (товарними, фон-
довими, валютними біржами, торгівельними палата-
ми і ін.), які діють на основі своїх установчих доку-
ментів, самими суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності на основі відповідних угод [4]. В той же 
час, вивчення окремих аспектів зовнішньоекономіч-
ної діяльності Харківської області, передусім його 
виробничої, торговельної, інвестиційної і фінансової 
діяльності, не втрачають своєї актуальності. 
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Summary 
Iryna Polevych. FEATURES IMPORT-EXPORT SERVICES IN THE KHARKIV REGI ON.  
The article deals with features of foreign trade in services in Kharkiv region. The general dynamic of exports, 

imports, balance and turnover of goods trade are given. According to the official data during 2011 Kharkiv region’s 
enterprises exported their production to 117 countries, and imports came from 112 countries’ enterprises. During this 
time in Kharkiv region imports prevail exports and the balance is negative.  Geographical structure of exports in 
Kharkiv region shows that the biggest volumes of exports were to Russia (51,6%). Besides Russia, exports carried out 
to Kazakhstan (6,8%), Belarus (4,6%), Moldova (3,7%), Georgia (2,9%), Uzbekistan (2,3%), Poland (2,2%), Egypt 
(2,1%), Turkmenistan (2%), Turkey (2%). Concerning import entry, foreign connections also occur with Russia 
(37,6%). As well as Kharkiv region imports goods from China (8,8%), Germany (6%), Belarus (3,8%), USA (3,7%), 
Poland (3,2%), Italy (3,2%), Turkey (2%).    

Commodity pattern of exports and imports is considered. In exports of Kharkiv region high technological sector 
prevails with significant gap from other sectors. In general volume of imports the largest specific gravity was for ma-
chinery, equipment and mechanisms, mineral fuels – 17,7%; for polymeric materials, plastics and their products – 
16,9%, precious metals and their products – 10,2%, vehicles, aircraft, craft – 9,5%: ferrous metals and their products – 
8,8%. The place of trade by goods in Kharkiv region’s foreign activity is defined, its features are given. 

Keywords: foreign trade in services, goods exports, goods imports, turnover and balance of foreign trade. 
 
 

УДК 913(477)                                                                                            Оксана Брацьо 
 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ 
 

Охарактеризовано середні міста як окрему категорію міських поселень, їхнє місце та значення у поселенській ме-
режі. Досліджено регіональні особливості розміщення середніх міст України, подано їх кількісні та демографічні характе-
ристики за адміністративними одиницями. Здійснено оцінку зв’язку густоти середніх міст і показників поселенської ме-
режі, демографічних і економічних. Обґрунтовано необхідність ґрунтовного наукового вивчення середніх міст.  
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Оксана Брацё. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДНИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ. Оха-

рактеризовано средние города как отдельную категорию городских поселений, их место и значение в поселенской сети. 
Исследовано региональные особенности размещения средних городов Украины, представлено их количественные и демо-
графические характеристики за административными единицами. Сделано оценку связи густоты средних городов и пока-
зателей поселенской сети, демографических и экономических. Обоснованно необходимость основательного научного изу-
чения средних городов. 

Ключевые слова: средний город, регионы Украины, густота средних городов, коэффициент корреляции.  
Oksana Bratso. REGIONAL FEATURES OF MEDIUM CITIES’ LOCATION IN UKRAINE. The medium cities as sepa-

rate category of urban settlements, their place and value in settlement network are characterized. Regional features of medium cities’ 
location in Ukraine are explored, their quantitative and demographic characteristics are presented. The valuation of connection 
between medium cities density and settlement network, demographic and economic indexes is made. The necessity of medium cities’ 
detailed study is motivated. 

Keywords: medium city, regions of Ukraine, medium cities density, correlation coefficient. 
 

Постановка проблеми. Міські поселення у 
силу вищого сукупного потенціалу (економічного, 
демографічного, культурного, інфраструктурного) 
порівняно з сільськими поселеннями є 
організаційними ядрами систем розселення та висту-
пають обслуговуючими центрами для прилеглих на-
селених пунктів всіх типів.  

Серед міських поселень найпоширенішими є 
малі та середні міста [2], причому останні відіграють 
надзвичайно важливу роль у системах розселення, 
виступаючи передусім «перехідними», 
«зв’язуючими» категоріями поселень між малими та 
великими містами за рахунок наближеності до пери-
ферії, ядрами районних та міжрайонних систем роз-
селення, центрами тяжіння для населення перш за 
все у плані реалізації трудового потенціалу та отри-
мання соціальних благ. Середні міста виконують 
важливі функції збалансування і стабілізації регіона-
льних систем розселення. З огляду на це, досліджен-
ня розміщення та густоти середніх міст створює  
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основу для оцінки збалансованості поселенської ме-
режі та якості і рівномірності забезпечення населен-
ня певної території послугами соціальної сфери та 
господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці розселення населення в Україні на 
сьогоднішній день приділяється велика увага, особ-
ливо такі дослідження є характерними на регіональ-
ному рівні. Даними питаннями займались українські 
вчені О.О. Афоніна, В.О. Джаман, А.І. Доценко, 
Л.Б. Заставецька, Ю.І. Пітюренко, 
В.І. Поручинський, російський вчений Г.М. Лаппо та 
ін. Середні міста як окрема категорія міських посе-
лень у географічній науці є ще недостатньо дослі-
дженими. Соціально-економічним та екологічним 
аспектам їх функціонування присвячені праці гео-
графів І.Г. Мельник, М.І. Лепкого, економістів 
О.О. Бережної, Н.Ю. Глинського. 

Головним завданням даного дослідження є 
вивчити особливості розміщення середніх міст Укра-
їни на регіональному рівні, визначити ступінь залеж-
ності густоти середніх міст від демографічних особ-


