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Статистична інформація про зовнішню торгівлю товарами підготовлена на основі  
даних  Державної фіскальної служби України з дорахуванням обсягів товарів, що не 
підлягають митному декларуванню. Дані про експорт товарів наведено по країнах 
призначення, про імпорт  товарів – по країнах походження. Країна призначення – це 
країна, яка визначена на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару. 
Країною походження вважається країна, в якій товар було повністю вироблено або 
достатньо перероблено. 
 Оцінку вартості товарів проведено в національній валюті України. Перерахунок у 
долари США здійснюється на дату оформлення митної декларації за офіційним курсом 
Національного банку України у цей день, за звітами підприємств – на основі 
середньомісячного та середньоквартального курсів валют. 
 Статистична інформація про зовнішню торгівлю послугами підготовлена на основі 
звітів підприємств та організацій області за формами державної статистичної звітності. 

 Облік послуг проводиться у вартісному виразі (у валюті контракту). Перерахунок 
вартості послуг у долари США та національну валюту України здійснюється за 
середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, 
встановлених Національним банком України. З 2013р. перелік категорій послуг, за якими 
проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами, 
визначається Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), що адаптована до 
Розширеної класифікації послуг шостого видання «Керівництва зі складання платіжного 
балансу», розробленого МВФ. 

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 формуються на підставі інформації юридичних осіб-
резидентів, філій та постійних представництв нерезидентів в Україні, що виступають 
суб'єктами відносин прямого інвестування, скоригованої на величину різниці між ринковою 
та номінальною вартістю акцій, майна тощо. 

 
 


