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Зовнішня торгівля послугами Чернівецької області у 2017 році 

 
У 2017р. експорт послуг становив 24690,5 тис.дол. США, імпорт – 1723,9 

тис.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 21,1% (на 4296,0 тис.дол.), імпорт – 
на 16,6% (на 245,1 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 22966,6 тис.дол. (у 2016р. 
також позитивне – 18915,7 тис.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 78 країн світу. 
 

          Темпи зростання (зниження) експорту послуг 
       (у % до відповідного періоду попереднього року,                     

наростаючим підсумком) 
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       Темпи зростання (зниження) імпорту послуг 
       (у % до відповідного періоду попереднього року,   
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Більше інформації щодо географічної структури та структури видів послуг 
наведено в додатках. 
 
 

Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Методологія та визначення 
Експорт послуг – це надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни. 
 

Імпорт послуг – це 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 
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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.  
 

Моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг та відповідно їх обліку вважається дата їх 
фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). 
Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг. 
 

Облік експорту та імпорту послуг здійснюється відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних 
послуг (КЗЕП) http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kzep_2016.htm. 
 

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. 
 

Інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі 
послугами формують органи державної статистики по області, за географічною структурою та 
структурою видів послуг. 
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip 
 

Перегляд даних / методології 
Інформація щодо статистики  зовнішньої торгівлі послугами публікується 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/2017/torgposl.htm  
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018 

 

http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kzep_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/zovek.html
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2017/torgposl.htm


3 

 

Додаток 1 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2017 році 
 

 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до  

2016р.  

тис.дол. 

США 

у % до  

2016р. 

      

Усього 24690,5 121,1 1723,9 116,6 22966,6 

у тому числі      

Велика Британія 665,2 19,7 35,3 83,0 629,8 

Гана 302,2 83,8 – – 302,2 

Грузія 3,3 41,6 …1 …1 …1 

Індія 4904,4 119,9 …1 …1 …1 

Італія 230,4 87,7 – – 230,4 

Йорданія 224,7 101,9 – – 224,7 

Канада 2002,6 145,5 – – 2002,6 

Ліван …1 …1 …1 …1 …1 

Нідерланди 3424,7 157,8 …1 …1 …1 

Німеччина 691,8 66,6 55,0 327,8 636,8 

Польща 1275,0 159,7 367,0 1209,9 908,1 

Російська Федерація 359,3 86,8 80,9 89,4 278,4 

Румунія 8430,2 178,6 …1 …1 …1 

США 709,8 125,0 …1 …1 …1 

Туреччина 180,5 78,7 …1 …1 …1 

Чехія 126,9 162,5 …1 …1 …1 
      
Довідково:      

Країни СНД 489,9 83,7 88,8 69,7 401,1 

Країни ЄС 15298,6 120,0 870,4 255,6 14428,2  

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

Структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами послуг) області 
у 2017 році 

 

Найменування  
послуги згідно з КЗЕП 

Код 
послуги 
згідно з 

КЗЕП 

Експорт Імпорт 

тис. дол. 
США 

у % до  
2016р. 

у % до 
загального 

обсягу  

тис. дол. 
США 

у % до  
2016р. 

у % до 
загального 

обсягу  

        

Усього  24690,5 121,1 100,0 1723,9 116,6 100,0 

у тому числі        

Послуги з 

переробки 

матеріальних 

ресурсів 01 8224,6 101,0 33,3 – – – 

послуги для 

переробки 

товарів за 

кордоном 01.02 8224,6 101,0 33,3 – – – 

Транспортні 

послуги 03 4519,6 129,2 18,3 920,4 78,6 53,4 

з них        

послуги 

автомобільного 

транспорту 03.06 …1 …1 …1 494,2 136,7 28,7 

Послуги, пов’язані 

з подорожами 04 5886,1 117,0 23,8 171,3 219,0 9,9 

Послуги у сфері 

телекомунікації, 

комп’ютерні та 

інформаційні 

послуги 09 5631,0 163,3 22,8 …1 …1 …1 

з них        

комп’ютерні 

послуги 09.02 5631,0 163,3 22,8 …1 …1 …1 

Ділові послуги 10 429,3 156,7 1,7 464,2 379,4 26,9 

  
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності статистичної інформації.  

 
 


