
e 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 
Головне управління 

статистики у 

Херсонській області 

www.ks.ukrstat.gov.ua  
  

                     

 15.08.2018 №109  

 
Зовнішня торгівля  послугами у   І півріччі  2018 року 

 
У  І півріччі 2018р. експорт послуг становив 11,7 млн.дол. США, імпорт – 6,4  

млн.дол. Порівняно з  І півріччям 2017р.  експорт зменшився на 25,3% (на 4,0 
млн.дол.), імпорт збільшився – в 1,6 раза (на 2,3 млн.дол.). Позитивне сальдо 
становило  5,3 млн.дол.  (у  І півріччі 2017р.  – 11,6 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,8 (у І півріччі 2017р.  – 3,8). 
Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту послуг 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 86 країн світу.                   
Частка експорту послуг країн ЄС зменшилась на 3,6 в.п. та становила 42,1% від 

загального обсягу експорту, частка імпорту   збільшилась на 16,7 в.п. та становила 
63,0%. 

Найбільші обсяги експорту послуг припадали на Беліз  (14,4%),  Туреччину 
(12,2%),  Велику Британію  (8,1%), Литву та Кіпр (по 7,6%), Сент-Вінсент і Гренадіни 
(6,5%), Німеччину (5,9%), Швейцарію (5,5%).  



У структурі експорту найбільші обсяги припадали на транспортні послуги – 
48,9% від загального обсягу експорту послуг, послуги з ремонту та технічного 
обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 31,5%. 
             Головними партнерами в імпорті послуг були: Франція (30,2%), Російська 
Федерація (24,5%), Австрія (11,4%) та Естонія (4,9%).  
              Основу структури імпорту послуг складали роялті та інші послуги, пов’язані з 
використанням інтелектуальної власності – 52,8%, ділові послуги – 16,6%  транспортні 
послуги – 11,5%  та послуги, пов’язані з подорожами – 8,9%. 
 
Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і 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 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 

© Головне управління статистики у Херсонській області, 2018 
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Додаток 1 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у  І півріччі 2018 року 

 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до  
І півріччя  

 2017 

тис.дол.  
США 

у % до  
І півріччя  

 2017 

Усього 11715,9 74,7 6430,3 155,4 5285,6 

у тому числі      

Австрiя …1 …1 731,7 123,6 …1 

Антигуа і Барбуда …1 …1 – – …1 

Барбадос …1 …1 – – …1 

Беліз 1688,7 90,3 – – 1688,7 

Білорусь …1 …1 129,9 234,3 …1 

Велика Британія 944,4 67,9 252,3 118,1 692,1 

Данія 50,7 157,3 …1 …1 …1 

Естонія 425,7 84,5 315,3 62,3 110,3 

Єгипет 82,6 1108,6 – – 82,6 

Китай – – 241,4 1133,4 –241,4 

Кіпр 895,5 117,5 …1 …1 …1 

Литва 895,7 55,0 167,4 192,1 728,3 

Ліберія 112,8 309,1 – – 112,8 

Мальта 260,5 50,4 …1 – …1 

Маршаллові Острови 322,7 102,6 – – 322,7 

Молдова, Республіка 259,7 95,9 12,5 124,1 247,2 

Нідерланди 232,2 26,0 48,3 1273,1 183,9 

Нiмеччина 687,9 72,1 138,9 93,4 549,1 

Палау …1 …1 – – …1 

Панама 505,0 120,7 …1 – …1 

Польща 287,0 80,3 104,8 66,5 182,3 

Росiйська Федерацiя 148,6 34,8 1578,0 85,4 –1429,4 

Румунія …1 …1 …1 …1 …1 

Сент Вінсент і Гренадіни 763,5 393,1 – – 763,5 

Танзанія, Об’єднана 
Республіка …1 …1 – – …1 

Туреччина 1433,3 103,1 128,3 1210,1 1305,1 

Франція – – 1940,4 х –1940,4 

Чехія …1 …1 …1 …1 …1 

Швейцарiя 641,0 57,0 153,9 285,4 487,1 

 
 

     

Довідково:      

Країни СНД 475,0 48,8 1736,3 87,5 –1261,3 

Країни ЄС 4927,0 68,7 4052,5 211,7 874,5 

 
___________ 
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 півріччі 2018 року   

 
 

Найменування послуги 
 згідно з КЗЕП 

 
 

Код 
послуги 
згідно 
з КЗЕП 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 
США 

у % до  
І півріччя  

 2017 

тис.дол. 
США 

у % до  
І півріччя  

 2017 

Усього  11715,9 74,7 6430,3 155,4 5285,6 

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

до інших категорій 02. 3692,2 92,3 28,3 213,1 3663,9 
Капітальний ремонт транспортних 
засобів 2.02 …1 …1 – – …1 
 Поточний ремонт та технічне   
 обслуговування транспортних  
 засобів 2.03 3009,2 98,1 …1 …1 …1 
Транспортні послуги 03. 5729,8 61,5 741,4 151,0 4988,5 
 Послуги морського транспорту 03.01 3333,1 58,4 293,6 300,1 3039,5 
Послуги річкового транспорту 03.02 …1 – – – …1 
 Послуги повітряного транспорту 03.03 …1 …1 …1 – …1 
 Послуги залізничного транспорту 03.05 …1 …1 …1 …1 …1 
 Послуги автомобільного транспорту 03.06 936,4 56,4 26,4 315,3 910,0 
 Інші допоміжні та додаткові       
 транспортні послуги 03.09 747,3 53,0 …1 …1 …1 
Послуги, пов'язані з подорожами 04. 874,4 136,9 571,5 73,1 302,9 
Послуги, пов'язані з освітньою 
подорожжю 04.04 869,8 137,4 …1 …1 …1 
Послуги з будівництва 05. …1 …1 …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. …1 …1 3395,2 201,2 …1 
Послуги у сфері телекомунікації,       
комп'ютерні та інформаційні       

послуги 09. 250,9 136,4 488,7 272,4 –237,8 
Ділові послуги 10. 476,6 37,8 1067,5 112,0 –590,9 

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

 


