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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Зовнішня торгівля Закарпаття товарами та 

послугами" підготовлено за даними статистичних спостережень за 
обсягами зовнішньої торгівлі товарами на основі даних вантажно-митних 
декларацій (ВМД) та форм № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг", 
№ 14-ЗЕЗ "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення 
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу", 
№ 10-ЗЕЗ "Звіт про іноземні інвестиції в Україну". 

Використано інформацію управління зовнішньоекономічних 
зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва ОДА та Головного 
управління міндоходів у Закарпатській області. Наведені основні 
показники зовнішньої торгівлі України та областей Західного регіону. 

Надана інформація характеризує обсяги експорту та імпорту товарів 
і послуг, їх структуру та динаміку за 2008–2013рр. Охарактеризовано 
співпрацю з країнами-партнерами. Наведено динаміку та обсяги операцій з 
давальницькою сировиною та продукцією, виготовленою з неї. Розглянуто 
обсяги експорту–імпорту товарів та послуг у розрізі територіально-
адміністративних одиниць. Наведено дані щодо обсягу прямих іноземних 
інвестицій в область за видами економічної діяльності та по країнах-
інвесторах. Охарактеризовано діяльність СЕЗ "Закарпаття" та території 
пріоритетного розвитку області. 

На початку кожного розділу розміщено стислий аналітичний огляд, 
матеріал доповнено графіками та діаграмами, а також наведено пояснення 
термінів і понять, використаних у збірнику. 

Видання підготовлено на замовлення споживачів на платній основі 
та з метою інформування органів державної влади про співпрацю суб'єктів 
Закарпаття з країнами-партнерами. 



 
СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

 

в.п. – відсотковий пункт  
грн. – гривня  
дол. США – долар США  
млн. – мільйон  
од – одиниць  
р. – рік  
табл. – таблиця  
тис. – тисяча  
у т.ч. – у тому числі  
% – відсоток  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

 

Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 
використаними у таблиці розрядами 

   

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або 
недоцільне 

   

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, 
коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових
не дорівнює підсумку. 

   
   
Примітки: – суми складових та підсумкових даних по рядках і колонках в окремих 

таблицях можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, 
ВИКОРИСТАНИХ У ЗБІРНИКУ 

 
Експорт – митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за 

межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх 
повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за 
межами митної території України. 

Імпорт – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на 
митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх 
перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких 
митних обмежень. 

Сальдо зовнішньої торгівлі – різниця між вартістю експорту і 
імпорту. 

У статистиці зовнішньої торгівлі товарами країнами-партнерами 
вважаються: при експорті – країна призначення товару, при імпорті – 
країна походження товару. 

Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить 
митного контролю і на який не оформляється вантажна митна декларація. 

Обсяги експорту включають надходження коштів від нерезидента за 
надані послуги (експорт). Обсяги імпорту – перерахування коштів 
нерезиденту за одержані послуги (імпорт). 

Основними видами зовнішньоекономічних послуг є: транспортні, 
подорожі, будівельні, страхові, фінансові, комп'ютерні та інформаційні, 
роялті та ліцензійні, юридичні, бухгалтерські, науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські, архітектурні та інженерні, державні послуги, 
послуги зв'язку, послуги приватним особам та послуги в галузі культури і 
відпочинку. 

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної 
діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента 
однієї країни здійснювати контроль або  суттєвий вплив на діяльність 
підприємства, що є резидентом іншої країни. 

Інвестицію вважають прямою, якщо капітал/права власності 
нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу 
підприємства-резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в 
управлінні підприємства-резидента. До категорії прямих інвестицій також 
відносять інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних 
договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність, та операції з 
надання/залучення кредитних ресурсів, що здійснюються між прямим 
інвестором і підприємством прямого інвестування. 

 


