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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

 Формування даних статистики зовнішньої торгівлі товарами здійснюється на основі "Методологічних 
положень з організації державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами", затверджених 
наказом Держстату від 29.12.2017 № 354. 

 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. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 

 Зовнішньоекономічні послуги є товаром, що не проходить митного контролю і на який не оформлюється 
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, що має місце, як на економічній території України так і за її межами. 
 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. 

 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.  



ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

Експорт товарів  

1,4 млрд.дол США 

Імпорт товарів  

1,7 млрд.дол США 

У 2019 р. порівняно з 2018 р. 
відбулося збільшення 

Експорту на 

10,6% 

Імпорту 
на 

0,4% 

Зовнішньоторговельні операції 
проводились із партнерами із  

159 країн світу 
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Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту товарів  
у 2019 році 

(у % до відповідного періоду попереднього року, 
наростаючим підсумком) 

експорт імпорт 



Туреччина 3,8% 

Польща 3,9% 

Італія 4,5% 

США 5,0% 

Німеччина 6,9% 

Російська 

Федерація 15,9% 

Китай 20,1% 

Частка основних країн-партнерів у загальному 
обсязі експорту та імпорту товарів 

Молдова 4,0% 

Польща 4,3% 

Білорусь 4,6% 

Японія 5,0% 

Туреччина 6,4% 

Єгипет  9,3% 

Російська  

Федерація  17,9% 

Експорт Імпорт 

7 основних  
країн-партнерів у 
загальному обсязі 
експорту товарів  

складають 

51,5%  

7 основних  
країн-партнерів у 
загальному обсязі 

імпорту товарів  
складають 

60,1%  



Товарна структура експорту та імпорту товарів 

23,1% 

20,2% 

18,6% 

6,3% 

4,6% 

4,1% 

23,1% 

Експорт товарів 

Готові харчові продукти 

Продукти рослинного походження   

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання 
Жири та олії тваринного або рослинного походження  

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 

Недорогоцінні метали та вироби з них  

Інші 

20,4% 

13,9% 

11,3% 

9,4% 

9,2% 

9,0% 

26,8% 

Імпорт товарів 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання 
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 

Готові харчові продукти 

Недорогоцінні метали та вироби з них  

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 

Інші 



ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 

Експорт послуг  

389,3 млн.дол США 

Імпорт послуг  

64,3 млн.дол США 

У 2019 р. порівняно з 2018 р.  
Зовнішньоторговельні операції проводились із 

партнерами із 160 країн світу 
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Квартальні обсяги експорту-імпорту послуг  
у 2019 році 

експорт імпорт 

Експорт 

збільшився на 

14,6% 

 

Імпорт 

зменшився на 

1,8% 

(млн.дол. США) 



Частка основних країн-партнерів у загальному 
обсязі експорту та імпорту послуг 

Експорт Імпорт 
7 основних країн-партнерів у загальному 

обсязі експорту товарів  складають 

60,5%  

7 основних країн-партнерів у загальному 
обсязі імпорту товарів  складають 

68,7%  

США 25,6% 

Ізраїль 13,4% 

Швеція 5,0% 

Російська Федерація 4,3% 

Франція 4,3% 

Велика Британія 4,2% 

Німеччина 3,7% 

Швейцарія 33,5% 

Російська Федерація 8,2% 

Туреччина 7,4% 

Польща 6,4% 

Греція 5,0% 

Кіпр 4,3% 

Німеччина 3,9% 



Товарна структура експорту та імпорту послуг 

64,2% 

11,7% 

10,1% 

5,6% 

4,1% 
4,3% 

Експорт послуг 

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 

Послуги, пов’язані з подорожами 

Ділові послуги 

Транспортні послуги 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до 

інших категорій 

Інші 

46,9% 

14,5% 

13,8% 

9,1% 

7,0% 

4,3% 4,4% 

Імпорт послуг 

Ділові послуги 

Транспортні послуги 

Послуги, пов’язані з подорожами 

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до 

інших категорій 

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  

Інші 



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 

© Головне управління статистики у Харківській області, 2020 
© Main Department of Statistics in Kharkiv region, 2020 

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 О. Глухова, (057) 706 26 98 
Accountable for issue О. Glukhova 
 

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані державних статистичних спостережень за формами  
№ 5–ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не 
проходять митного декларування",  
№ 14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про придбання (продаж) товарів 
для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, 
потреб пасажирів та членів екіпажу«, № 9-ЗЕЗ (квартальна) 
«Звіт про експорт (імпорт) послуг".  

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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