
 

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Запорізькій області 

www.zp.ukrstat.gov.ua  
  

  

16.05.2019  
 

Зовнішня торгівля послугами Запорізької області 
у І кварталі 2019 року 

 
У І кварталі 2019р. експорт послуг становив 54,1 млн.дол. США, імпорт –             

9,3 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2018р. експорт збільшився на 58,5%                               
(на 20,0 млн.дол.), імпорт зменшився на 24,7% (на 3,0 млн.дол.). Позитивне сальдо 
становило 44,8 млн.дол. (у І кварталі 2018р. – також позитивне 21,7 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 5,81 (у І кварталі 2018р. – 2,76). 
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 93 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, 

наростаючим підсумком) 

 

Більше інформації щодо географічної структури та структури видів послуг 
наведено в додатках. 
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Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.  
 
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 з 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.  
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 Україні в цілому та по регіонах, 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 та 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. (0612) 63-07-75; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: Зовнішньоекономічна діяльність 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2019 

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://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia#2.3.


3 

Додаток 1 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 

у І кварталі 2019 року 
 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до 
І кварталу 

2018 

у % до 
загаль-

ного 
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
І кварталу 

2018 

у % до 
загаль-

ного 
обсягу 

Усього 54060,5 158,5 100,0 9306,3 75,3 100,0 44754,2 

у тому числі        

Австрія …¹ …¹ …¹ 1136,2 4282,8 12,2 …¹ 

Алжир …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Білорусь 446,6 28,9 0,8 857,7 102,9 9,2 –411,1 

Велика Британія 1214,8 35,1 2,2 248,4 248,2 2,7 966,4 

В'єтнам …¹ – …¹ …¹ – …¹ …¹ 

Данія …¹ – …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Ізраїль …¹ – …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Індія 1760,8 110,6 3,3 48,3 56,8 0,5 1712,5 

Індонезія …¹ – …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Ірландія 329,2 339,7 0,6 – – – 329,2 

Казахстан 339,5 167,1 0,6 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Канада 603,7 624,9 1,1 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Китай 9466,1 1149,3 17,5 275,8 571,5 3,0 9190,3 

Кіпр 1030,0 102,5 1,9 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Литва 74,1 85,8 0,1 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Мальта 276,2 56,7 0,5 – – – 276,2 

Марокко 807,7 151,4 1,5 – – – 807,7 

Молдова, Республіка 400,9 645,7 0,7 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Нігерія 308,5 146,7 0,6 – – – 308,5 

Нідерланди 4538,6 67740,7 8,4 14,7 24,3 0,2 4523,9 

Німеччина 9075,3 207,4 16,8 527,3 149,7 5,7 8548,0 

Об'єднані Арабські 
Емірати 2422,0 70,2 4,5 108,7 8,8 1,2 2313,3 

Пакистан …¹ – …¹ – – – …¹ 

Польща 66,2 62,5 0,1 243,6 189,3 2,6 –177,4 

Російська Федерація 627,7 56,3 1,2 1480,5 133,8 15,9 –852,9 

Сент-Кітс і Невіс …¹ …¹ …¹ – – – …¹ 

Сингапур 637,1 78,1 1,2 – – – 637,1 

Словаччина …¹ …¹ …¹ 301,6 8,4 3,2 …¹ 

США 651,1 104,3 1,2 454,6 57,2 4,9 196,5 

Угорщина – – – …¹ …¹ …¹ …¹ 

Фінляндія 2113,3 618,7 3,9 …¹ …¹ …¹ …¹ 

Франція 517,0 101,5 1,0 20,0 110,8 0,2 497,1 

Хорватія …¹ …¹ …¹ …¹ – …¹ …¹ 

Швейцарія 1464,7 199,2 2,7 707,6 652,5 7,6 757,1 

        

Довідково:        

Країни ЄС 22512,7 182,0 41,6 4205,4 74,8 45,2 18307,3 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 
Примітка. В таблиці наведено інформацію щодо показників зовнішньої торгівлі послугами з найбільшими 
торговими партнерами. 
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Додаток 2 
Структура зовнішньої торгівлі послугами 

у І кварталі 2019 року 
 

Найменування  
послуги  

згідно із КЗЕП 

Код 
послуги 
згідно  
із КЗЕП 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 
США 

у % до 
І кварталу 

2018 

у % до 
загаль-

ного 
обсягу, 
розділу 

тис.дол. 
США 

у % до 
І кварталу 

2018 

у % до 
загаль-

ного 
обсягу, 
розділу 

Усього  54060,5 158,5 100,0 9306,3 75,3 100,0 

у тому числі        

Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 01 2376,5 587,4 4,4 – – – 

Послуги з ремонту та 
технічного 
обслуговування, що не 
віднесені до інших 
категорій 02 …¹ …¹ …¹ 160,3 62,1 1,7 

Транспортні послуги 03 2670,6 101,6 4,9 1495,1 30,8 16,1 

Послуги, пов’язані з 
подорожами 04 3413,8 113,4 6,3 117,7 53,3 1,3 

Послуги з будівництва 05 …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Послуги зі страхування 06 …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 

Послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю 07 …¹ …¹ …¹ 36,7 22,0 0,4 

Роялті та інші послуги, 
пов’язані з 
використанням 
інтелектуальної 
власності 08 38,2 12,2 0,1 1163,9 48,9 12,5 

Послуги у сфері 
телекомунікації, 
комп’ютерні та  
інформаційні послуги 09 4891,5 103,9 9,0 2090,5 244,2 22,5 

Ділові послуги 10 14936,6 231,3 27,6 3721,0 110,1 40,0 

Послуги приватним 
особам, культурні та 
рекреаційні послуги 11 …¹ – …¹ …¹ …¹ …¹ 

Державні та урядові 
послуги 12 – – – …¹ …¹ …¹ 

_______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 


