Методологічні пояснення
І. Експорт і імпорт товарів
Формування даних статистики зовнішньої торгівлі товарами здійснюється на основі
"Методологічних положень статистики зовнішньої торгівлі України", затверджених наказом
Держкомстату України від 07.12.2006 №588.
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.
ІІ. Експорт і імпорт послуг
Формування даних статистики зовнішньої торгівлі послугами здійснюється на основі
"Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі послугами", затверджених
наказом Держстату України від 08.02.2013 №43.
Вартість експорту послуг – вартість окремого виду послуги, наданої українським
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб’єкту господарської діяльності як
на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній
формі договору.
Вартість імпорту послуг – вартість окремого виду послуги, наданої українському
суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктом господарської діяльності як
на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній
формі договору.
Зовнішньоекономічні послуги є товаром, що не проходить митного контролю і на
який не оформлюється вантажна митна декларація. Послуги не приймають форму
матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються права власності. Реалізація послуг та їх
виробництво не відокремлені один від одного. Головним у торгівлі послугами є те, що
повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності
(резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними.
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.
Резиденти – юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять
свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її
території, так і за її межами; дипломатичні представництва, консульські установи та інші
офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
фізична особа-резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
Нерезиденти – іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства
інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до
законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з
місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські
установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в
Україні; фізичні особи, які не є резидентами України. Як правило, іноземними
підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від
діяльності на користь іноземної держави.
Питома вага окремої компоненти – результат, одержаний при діленні величини
окремої компоненти на величину загального обсягу всіх компонент.
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами – різниця між фінансовими надходженнями
(як оплата за надані послуги українськими резидентами) й витратами (як оплата за
отримані українськими резидентами від нерезидентів послуги) за певний проміжок часу.
Перевищення обсягу надходжень фінансів свідчить про позитивне сальдо, перевищення
обсягу витрат – про негативне.

