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Зовнішня торгівля  послугами у   І кварталі  2018 року 

 
У  І кварталі 2018р. експорт послуг становив 4,9 млн.дол. США, імпорт – 1,4  

млн.дол. Порівняно з  І кварталом 2017р.  експорт зменшився на 39,1% (на 3,1 
млн.дол.), імпорт – у 2 рази (на 1,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило  3,4 
млн.дол.  (у  І кварталі 2017р.  – 5,1 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,4 (у І кварталі 2017р.  – 2,8). 
Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту послуг 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 69 країн світу.                   
Частка експорту послуг країн ЄС зменшився на 3,7 в.п. та становила 49,0% від 

загального обсягу експорту, частка імпорту   збільшилась на 34,5 в.п. та становила 
73,3%. 

Найбільші обсяги експорту послуг припадали на Беліз  (12,2%),  Туреччину 
(11,4%),  Литву (9,1%), Велику Британію  (8,8%), Кіпр (7,7%), Швейцарію (7,6%).  



У структурі експорту найбільші обсяги припадали на транспортні послуги – 
60,0% від загального обсягу експорту послуг, послуги з ремонту та технічного 
обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 19,2%. 
             Головними партнерами в імпорті послуг були: Австрія (32,3%), Естонія,   
Німеччина та Туреччина.  
              Основу структури імпорту послуг складали послуги у сфері телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні послуги – 26,0%, ділові послуги – 25,8%, транспортні 
послуги – 25,4% та послуги, пов’язані з подорожами – 17,8%. 
 
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 
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 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. (0552) 26 16 71; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 

Більше інформації: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html 
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Додаток 1 

 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у  І кварталі 2018 року 

 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до  
І кварталу  

 2017 

тис.дол.  
США 

у % до  
І кварталу  

 2017 

Усього 4857,1 60,9 1425,6 49,7 3431,6 

у тому числі      

Австрiя …1 …1 460,0 114,9 …1 

Азербайджан 32,5 89,8 – – 32,5 

Антигуа і Барбуда …1 …1 – – …1 

Беліз 590,7 177,6 – – 590,7 

Білорусь …1 …1 30,1 126,0 …1 

Велика Британія 425,8 50,3 74,4 47,9 351,4 

Данія …1 – – – …1 

Естонія 212,9 84,3 163,1 66,0 49,8 

Єгипет …1 …1 – – …1 

Іспанія 36,6 – …1 …1 …1 

Китай – – 85,0 – –85,0 

Кіпр 374,3 54,8 …1 …1 …1 

Литва 444,4 51,6 82,0 217,5 362,4 

Мальта 241,7 90,3 – – 241,7 

Маршалові Острови …1 …1 – – …1 

Молдова, Республіка 191,8 101,3 10,1 160,5 181,7 

Нідерланди 147,9 27,1 8,3 6908,3 139,6 

Нiмеччина 185,0 34,0 95,3 85,3 89,6 

Палау …1 – – – …1 

Панама …1 …1 – – …1 

Польща 158,0 106,6 10,9 16,2 147,1 

Росiйська Федерацiя 77,9 51,0 47,4 3,0 30,5 

Румунія …1 …1 …1 …1 …1 

Сейшельські Острові …1 …1 – – …1 

Сент Вінсент і Гренадіни 102,3 210,9 – – 102,3 

Туреччина 555,0 100,2 101,5 х 453,5 

Франція – – …1 …1 …1 

Чехія – – …1 …1 …1 

Швейцарiя 371,5 56,2 38,4 178,7 333,1 

 
 

     

Довідково:      

Країни СНД 310,7 74,9 89,1 5,5 221,7 

Країни ЄС 2380,2 56,7 1045,5 94,0 1334,6 

 
___________ 
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
 
 
 
 



 
 

Додаток 2 
 Структура зовнішньої торгівлі послугами у   І кварталі 2018 року   

 
 

Найменування послуги 
 згідно з КЗЕП 

 
 

Код 
послуги 
згідно 
з КЗЕП 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до  
І кварталу  

 2017 

тис.дол. 
США 

у % до  
І кварталу  

 2017 

Усього  4857,1 60,9 1425,6 49,7 3431,6 

Послуги з переробки        
матеріальних ресурсів 01. …1 …1 – – …1 
Послуги з ремонту та технічного       
обслуговування, що не віднесені        

до інших категорій 02. 932,2 63,9 …1 …1 …1 
Капітальний ремонт транспортних 
засобів 2.02 …1 …1 – – …1 
 Поточний ремонт та технічне   
 обслуговування транспортних  
 засобів 2.03 …1 …1 …1 …1 …1 
Транспортні послуги 03. 2913,4 57,9 362,2 141,6 2551,3 
 Послуги морського транспорту 03.01 1694,2 55,1 144,1 333,1 1550,1 
Послуги річкового транспорту 03.02 – – – – – 
 Послуги повітряного транспорту 03.03 …1 …1 …1 – …1 
 Послуги залізничного транспорту 03.05 …1 …1 …1 …1 …1 
 Послуги автомобільного транспорту 03.06 424,7                                                                   48,8 …1 …1 …1 
 Інші допоміжні та додаткові       
 транспортні послуги 03.09 525,9 58,9 …1 …1– …1 
Послуги, пов'язані з подорожами 04. 341,4 57,9 254,4 62,8 87,0 
Послуги з будівництва 05. …1 …1 – – …1 
Послуги зі страхування 06. – – …1 …1 …1 
Послуги, пов'язані з фінансовою       
діяльністю 07. – – …1 …1 …1 
Роялті та інші послуги, пов'язані        
з використанням інтелектуальної       

власності 08. – – 65,4 4,0 –65,4 
Послуги у сфері телекомунікації,       
комп'ютерні та інформаційні       

послуги 09. 139,0 159,9 371,0 409,3 –232,0 
Ділові послуги 10. 352,4 45,0 367,5 75,2 –15,1 

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

 


