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Зовнішня торгівля послугами у розрізі міст та районів  

за 9 місяців 2018 року 
 

 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. США 
у % до 

9 місяців 
2017 

тис.дол. США 
у % до 

9 місяців 
2017 

Усього 235064,4 129,1 21720,2 132,1 213344,2 
у тому числі  
м.Ужгород 23757,5 91,9 899,7 170,8 22857,8 
м.Берегово 8488,2 115,8 48,3 705,7 8439,9 
м.Мукачево 76469,5 172,2 4077,2 157,3 72392,3 
м.Хуст 1806,3 98,9 20,5 75,3 1785,8 
м.Чоп 6233,9 133,6 85,4 92,5 6148,5 
Берегівський 3999,4 121,7 1,1 1,1 3998,3 
Великоберезнянський …¹ …¹ 72,8 107,6 …¹ 
Виноградівський 34560,1 113,4 1951,4 138,1 32608,7 
Воловецький  …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 
Іршавський 1228,2 60,3 – – 1228,2 
Міжгірський …¹ …¹ – – …¹ 
Мукачівський 9907,1 96,1 3544,6 123,1 6362,5 
Перечинський 8463,3 134,6 …¹ …¹ …¹ 
Рахівський …¹ …¹ …¹ …¹ …¹ 
Свалявський 4863,0 108,4 91,4 80,2 4771,6 
Тячівський 2093,6 109,6 …¹ …¹ …¹ 
Ужгородський 45092,6 142,3 10455,0 128,5 34637,6 
Хустський 4575,5 107,7 250,0 113,5 4325,5 

 
  
  

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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