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Зовнішня торгівля послугами області  
у 2016 році  

 
Обсяг експорту послуг у 2016р. становив 20285,7 тис.дол. США, імпорту – 1431,5 

тис.дол. США. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 0,8%, імпорт – на 21,4%. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 18854,2 тис.дол. США (у 
2015р. – 18638,9 тис.дол. США).  

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами  з 74 
країн світу. 

До країн ЄС експорт послуг становив 62,9% від загального обсягу експорту, 
імпорт послуг з цих країн – 22,4% від загального обсягу імпорту (у 2015р. – 67,7% та 
27,5% відповідно).  

Найбільші обсяги експорту послуг 
здійснювались до Румунії – 23,3% від 
загального обсягу експорту (на 4720,5 
тис.дол. США), Великої Британії – 16,6% 
(на 3373,3 тис.) та Індії – 20,2% (4088,8 
тис.дол. США).  

Найбільші обсяги експорту 
припадали на послуги з переробки 
матеріальних ресурсів, яких було 
реалізовано на 8142,1 тис.дол. США 
(40,1% від загального обсягу експорту). 
Послуг, пов’язаних з подорожами, 
надано на 5032,1 тис.дол. США (24,8%), 
транспортних послуг – на 3449,3 тис. 
(17,0%), послуг у сфері телекомунікації, 
комп’ютерних та інформаційних послуг – 
на 3388,2 тис. (16,7%) та ділових послуг – 
на 274,0 тис.дол. США (1,4%). 

Потреба в імпортних послугах 
задовольнялася, в основному, за рахунок 
послуг з Грузії, Туреччини, Чехії, Ірану. 
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Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше було отримано 
транспортних послуг – на 1170,6 тис.дол. США, що складало 81,8% від загального 
обсягу імпорту. 
 
Методологія та визначення 
Експорт послуг – надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни.  
Імпорт послуг – надання послуги резидентам країни нерезидентами-виробниками. 
 
Державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами здійснюється на суцільній 
основі із квартальною періодичністю. Інформація формується за даними підприємств-юридичних 
осіб, постійних представництв нерезидентів в Україні, які здійснювали експортно-імпортні операції 
послугами, всіх головних розпорядників державного та місцевого бюджетів на основі договорів-
контрактів між резидентом та нерезидентом з розподілом за послугою, країною, валютою операції. 
Перерахунок вартості послуг у долари США та національну валюту України здійснюється за 
середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, 
установлених НБУ. Дані доповнюються адміністративною інформацією Мінекономрозвитку та МЗС.  
Облік експорту та імпорту послуг здійснюється відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних 
послуг (КЗЕП) http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kzep_2016.htm. 
Інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі 
послугами формують органи державної статистики по Україні в цілому та за регіонами, за 
географічною структурою та структурою видів послуг. 
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/374/mp_zya_ztp.zip  
 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
Географічний розподіл інформації щодо зовнішньої торгівлі послугами здійснено згідно з 
Класифікацією країн світу (КС) http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm. 
 
Перегляд даних / методології 
Інформація щодо статистики  зовнішньої торгівлі послугами публікуються щоквартально і є 
оперативною.  
Уточнення річних даних з розподілом за кварталами року проводиться один раз на рік у травні 
наступного за звітним року. При публікації уточнених даних наводяться відповідні пояснювальні 
примітки Держстату.  
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-13-44 
Більше інформації:  http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/zovek.html  

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2016/torgposl.htm  
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Додаток 1 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області  
у 2016 році 

 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до  
2015р.    

тис.дол. 
США 

у % до  
2015р.    

Сальдо 

      
Усього 20285,7 99,2 1431,5 78,6 18854,2 

у тому числі      
Велика Британія 3373,3 226,5 42,5 332,3 3330,8 
Грузія 8,0 43,4 …1 …1 …1 
Індія 4088,8 117,8 – – 4088,8 
Канада 1376,3 111,9 …1 …1 …1 
Нідерланди 2169,6 250,4 …1 …1 …1 
Німеччина 1039,3 20,8 16,8 81,7 1022,6 
Польща 798,3 131,3 30,3 83,2 767,9 
Російська Федерація 364,5 166,9 83,8 131,5 280,7 
Румунія 4720,5 89,0 …1 …1 …1 
США 508,5 110,6 …1 …1 …1 
      
Довідково:      
Країни СНД 535,7 149,8 120,7 168,8 415,0 
Країни ЄС 12750,3 92,1 320,5 64,1 12429,9 

 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації.  
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Додаток 2 
 

Структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами послуг) області 
у 2016 році 

 
Експорт Імпорт 

Найменування  
послуги згідно з КЗЕП 

Код 
послуги 
згідно з 

КЗЕП 

тис. дол. 
США 

у % до  
2015р. 

у % до 
загального 

обсягу, 
розділу    

тис. дол. 
США 

у % до  
2015р. 

у % до 
загального 

обсягу, 
розділу    

        
Усього  20285,7 99,2 100,0 1431,5 78,6 100,0 

у тому числі        
Послуги з 
переробки 
матеріальних 
ресурсів 01. 8142,1 76,4 40,1 – – – 

послуги для 
переробки 
товарів за 
кордоном 01.02 8142,1 76,4 100,0 – – – 

Транспортні 
послуги 03. 3449,3 115,1 17,0 1170,6 95,8 81,8 

з них        
послуги 
автомобільного 
транспорту 03.06 3449,3 115,1 100,0 361,5 116,0 30,9 

Послуги, пов’язані 
з подорожами 04. 5032,1 115,5 24,8 37,6 169,8 2,6 
Послуги у сфері 
телекомунікації, 
комп’ютерні та 
інформаційні 
послуги 09. 3388,2 161,4 16,7 …1 …1 …1 

комп’ютерні 
послуги 09.02 3388,2 161,4 100,0 …1 …1 …1 

Ділові послуги 10. 274,0 78,9 1,4 115,7 26,8 8,1 
  

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється 
округленням даних. 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації.  
 


