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Експорт товарів – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за
межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

Імпорт товарів – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів,
установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних формальностей
випускаються для вільного обігу на митній території України.

Дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних митних декларацій
(Державна фіскальна служба України), довідки щодо експорту–імпорту газу природного (НАК "Нафтогаз України"), а
також форм державних статистичних спостережень щодо експорту–імпорту товарів, що не проходять митного
декларування, та товарів, придбаних у портах.

Облік товарів здійснюється на момент, коли вони ввозяться в межі або вивозяться за межі економічної території
країни. Межі статистичної території країни збігаються з її економічною територією.

Для обліку експорту-імпорту товарів застосовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД): http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm

Географічний розподіл інформації щодо зовнішньої торгівлі товарами здійснено згідно із Переліком кодів країн світу
для статистичних цілей: http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_skp.pdf

Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, установленим
НБУ на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за статистичними звітами, перерахунок
вартості товарів у долари США здійснюється на основі середньомісячного та середньоквартального офіційних курсів
валют, установлених НБУ.

Інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами органи
державної статистики формують за географічною та товарною структурою.

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/413/met_polog.zip

Зовнішня торгівля товарами
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У 2019 р. експорт товарів до країн Європейського 
Союзу становив 327,5 млн.дол. США, 
імпорт товарів з країн ЄС дорівнював 

573,5 млн.дол.



2018 2019 у % до 2018

Польща 58552,8 60858,2 103,9

Німеччина 39477,2 35535,0 90,0

Іспанія 24896,9 27939,7 112,2

Литва 16071,6 22894,2 142,5

Італія 13802,0 21402,6 155,1

Румунія 19919,2 17836,6 89,5

Болгарія 11512,7 16279,8 141,4

Нідерланди 18415,2 16181,8 87,9

18,6%

10,9%
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Географічна структура експорту товарів в 
країни ЄС у 2019 році

Польща Німеччина Іспанія

Литва Італія Румунія

Болгарія Нідерланди Словаччина

Велика Британія Угорщина Інші країни

Експорт товарів за основними країнами ЄС, 

тис.дол США

2018 2019 у % до 2018

Німеччина 129035,6 120651,7 93,6

Італія 89867,6 78030,6 86,8

Польща 74515,2 67860,5 91,6

Нідерланди 57242,5 65122,2 113,8

Угорщина 29673,0 26346,0 88,8

Франція 21790,0 25999,3 119,5

Чехія 21336,4 21165,9 99,9

Бельгія 13359,8 19737,7 147,7

Литва 10206,8 19465,4 191,0

Імпорт товарів за основними країнами ЄС, 

тис.дол. США
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Географічна структура імпорту товарів 
з країн ЄС у 2019 році

Німеччина Італія Польща Нідерланди

Угорщина Франція Чехія Бельгія

Литва Словаччина Австрія Інші країни
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2018 2019 у % до 2018

Машини, обладнання та 
механізми; 
електротехнічне обладнання

65172,8 56715,1 87,0

Готові харчові продукти 41036,9 48830,3 119,0

Продукти рослинного 

походження
35060,8 39869,6 113,7

Продукція хімічної та 
пов'язаних з нею галузей 
промисловості

30448,1 33995,0 111,6

Експорт основних груп товарів в країни ЄС 

у 2019 році, тис.дол. США
Імпорт основних груп товарів з країн ЄС 

у 2019 році, тис.дол. США

2018 2019 у % до 2018

Машини, обладнання та 
механізми; 
електротехнічне обладнання

161115,4 150748,6 93,6

Готові харчові продукти 54363,2 70682,7 130,0

Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них

59115,5 60168,9 101,8

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 
матеріалів

64072,3 59572,8 93,2
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17,3%

Інші товари

Продукція хімічної та пов'язаних з 

нею галузей промисловості

Продукти рослинного походження

Готові харчові продукти

Машини, обладнання та механізм; 

електротехнічне обладнання

Частка основних груп товарів у 

експорті в країни ЄС у 2019 році
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Полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них

Готові харчові продукти

Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання

Частка основних груп товарів 

у імпорті з країн ЄС у 2019 році



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 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 із Переліком кодів країн світу для
статистичних цілей: http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_skp.pdf.

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

Зовнішня торгівля послугами
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Частка імпорту країн ЄС у 
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У 2019 р. експорт послуг, наданих 
країнам ЄС становив 137,7 млн.дол. США, 

імпорт послуг, одержаних від країн ЄС  
дорівнював 23,2 млн.дол. 
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Географічна структура експорту 
послуг в країни ЄС у 2019 році

Швеція Мальта Франція

Велика Британія Німеччина Інші країни

17,4%

13,9%

11,5%

10,1%
8,6%

8,6%

29,9%

Географічна структура імпорту 
послуг з країн ЄС у 2019 році

Польща Греція Кіпр Німеччина

Італія Люксембург Інші країни

2018 2019 у % до 2018

Швеція 19829,5 19489,8 98,3

Мальта 10535,4 19016,2 180,5

Франція 13750,2 16589,5 120,6

Велика 
Британія

15129,7 15753,7 104,1

Німеччина 12563,4 13682,4 108,9

Експорт послуг за основними країнами ЄС, 

тис.дол. США

2018 2019 у % до 2018

Польща 3586,3 4030,8 112,4

Греція 2476,2 3220,2 130,0

Кіпр 3796,7 2675,5 70,5

Німеччина 2630,6 2350,0 89,3

Люксембург 886,5 2001,5 225,8

Італія 915,7 1986,3 216,9

Імпорт послуг за основними країнами ЄС, 

тис.дол. США



Експорт основних видів послуг в країни ЄС 

у 2019 році, тис.дол. США

27,1%
14,3%

18,7%

18,9%

21,0%

Інші послуги

Транспортні послуги

Послуги, пов’язані з фінансовою 

діяльністю

Послуги пов’язані з подорожами

Ділові послуги

Структура імпорту послуг з країнами 
ЄС у 2019 році

2018 2019 у % до 2018

Послуги у сфері 
телекомунікації, комп'ютерні 
та інформаційні послуги

80481,3 100993,7 125,5

Ділові послуги 8252,9 14742,4 178,6

Роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності

144,0 8413,2 5842,9

Транспортні послуги 1398,8 7068,3 88,8

2018 2019 у % до 2018

Ділові послуги
4371,1 4882,2 111,7

Послуги, пов’язані з 
подорожами

3649,7 4377,5 119,9

Послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю

1776,0 4329,9 243,8

Транспортні послуги 2711,1 3310,9 122,1

Імпорт основних видів послуг з країн ЄС 

у 2019 році, тис.дол. США
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Інші послуги

Транспортні послуги

Роялті та інші послуги, пов’язані з 

використанням інтелектуальної 

власності

Ділові послуги

Послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги

Структура експорту послуг з країнами 
ЄС у 2019 році



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

Інвестиція є 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 прямих
інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну
діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках операцій між підприємством прямого інвестування та
прямим інвестором.

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні, з урахуванням адміністративної інформації Національного банку України
щодо ринкової вартості прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ, а також, починаючи з 1 січня
2015 р., про прямі інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі
даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).
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Увага!
Органи державної статистики припиняють публікацію даних державного статистичного 
спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності (остання публікація 
відповідно до проєкту плану державних статистичних спостережень на 2020 рік – за 2019 рік).
Починаючи з даних за І квартал 2020року, поширювати інформацію про прямі інвестиції 
буде виключно Національний банк.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)



На 31.12.2019 акціонерний 
капітал нерезидентів з країн ЄС 

складав 600,7 млн.дол. США

74,1% 76,7% 78,8%

25,9% 23,3% 21,2%

01.01.2018 01.01.2019  31.12.2019

Частка інвестицій з країн ЄС

Країни ЄС Інші країни

47,3%

11,1%

10,8%

2,4%

28,4%

Основні країни ЄС-інвестори на 
31.12.2019

Кіпр Велика Британія Нідерланди

Франція Інші країни
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472,9
500,1

600,7

Обсяги акціонерного капіталу 
нерезидентів з країн ЄС, 

млн.дол. США

01.01.2018 01.01.2019 31.12.2019

2018 2019 у % до 2018

Кіпр 292407,4 360367,8 123,3

Велика
Британія

85006,3 84730,2 99,7

Нідерланди 46012,1 82415,8 179,1

Франція 17449,2 18374,5 105,3

Обсяги акціонерного капіталу нерезидентів за 

основними країнами ЄС, тис.дол США



Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination 
of information of statistical activity and communications. 

Відповідальний за випуск Олена Глухова, (057) 706 26 98
Accountable for issue Olena Gluhova

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форм державних статистичних спостережень:

№ 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"; 
№ 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними 

інвестиціями;
дані державного статистичного спостереження "Зовнішня

торгівля товарами".

Головне управління статистики у Харківській області

• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна

• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua

Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.
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