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Зовнішня торгівля послугами у розрізі міст та районів  

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 158577,2 137,4 10687,8 92,5 147889,4 
у тому числі  
м.Ужгород 16132,9 98,4 496,3 173,8 15636,6 
м.Берегово 5913,3 126,0 ...1 ...1 ...1 
м.Мукачево 52813,3 187,2 2786,6 191,1 50026,7 
м.Хуст 975,0 105,7 12,0 56,1 963,0 
м.Чоп 4165,0 130,3 74,4 578,3 4090,6 
Берегівський 2763,0 118,7 ...1 ...1 ...1 
Великоберезнянський ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Виноградівський 23973,6 122,3 1839,5 139,5 22134,1 
Воловецький  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Іршавський 820,8 98,6 – – 820,8 
Міжгірський ...1 ...1 – – ...1 
Мукачівський 6488,0 98,7 2252,0 125,2 4236,0 
Перечинський 6027,6 151,3 ...1 ...1 ...1 
Рахівський ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Свалявський 3215,1 114,2 75,4 79,2 3139,7 
Тячівський 1361,3 105,5 ...1 ...1 ...1 
Ужгородський 28335,6 142,5 2742,7 45,2 25592,9 
Хустський 3231,2 120,7 189,8 129,2 3041,4 

 
  
  

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

 

Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування 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. 
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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.  
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