
Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності за формою 

№9-зез (квартальна) 
«Звіт про експорт-імпорт послуг» 

Звітність подають

Форма звітності 

При заповненні керуватись 
Юридичні особи, представництва

іноземної юридичної особи в Україні, 
які здійснювали експортно-імпортні

операції з послугами, уключаючи
послуги військового призначення та 
подвійного використання, відомості

щодо яких не мають обмеженого
режиму доступу

(за переліком, визначеним 
Держстатом

не пізніше 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

Форма №9-зез (квартальна)
«Звіт про експорт-імпорт

послуг», затверджена наказом 
Держстату від 22.06.2021 №127

Роз'ясненнями щодо заповнення  форми від 12.07.2021;

Класифікацією зовнішньоекономічних послуг, 
затвердженою наказом Держстату від 27.02.2013 №69 
(зі змінами наказ №58 від 07.03.2014);

Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, 
затвердженим наказом Держстату від 08.01.2020 №32;

Переліком кодів валют для статистичних цілей, 
затвердженим наказом Держстату від 08.01.2020 №33

З відповідними документами можна ознайомитися на 
вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі
"Методологія та класифікатори".
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Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.9-зез (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» 

Звіт складається із чотирьох розділів, які містять показники на дискретній основі, тобто окремо за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали

Показники форми містять інформацію за звітний квартал

Розділ 1.
Показники щодо експорту послуг (крім послуг, пов’язаних з 
подорожами)

Розділ 2.
Показники щодо імпорту послуг (крім послуг, 
пов’язаних з подорожами)

! У разі залучення підприємства до сукупності 
у ІV кварталі, одночасно подаються звіти 
за І-ІV квартали

Характеризує обсяг вартості послуг, наданих резидентом України
нерезиденту протягом звітного періоду, включаючи послуги
військового призначення та подвійного використання.

Показник вартості експорту послуг, зазначений у гр.1, містить
інформацію про вартість фактично наданої (за виписаними
рахунками) послуги нерезиденту, незалежно від того, на території
якої країни надавалася послуга, у валюті контракту (включаючи
національну), у тисячах одиниць, із двома десятковими знаками
після коми.

Характеризує обсяг вартості послуг, наданих нерезидентом
українському підприємству-резиденту протягом звітного
періоду, включаючи послуги військового призначення та
подвійного використання.

Показник вартості імпорту послуг, зазначений у гр.1, містить
інформацію про вартість фактично одержаної (за
виписаними рахунками) послуги від нерезидента, незалежно
від того, на території якої країни одержана послуга, у валюті
контракту (включаючи національну), у тисячах одиниць, із
двома десятковими знаками після коми.



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.9-зез (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» 

Розділи 1,2

Розділ 3
Показники щодо експорту послуг, 
пов’язаних з подорожами

Характеризує обсяг вартості послуг, пов’язаних з
подорожами, наданих протягом звітного періоду
нерезиденту, як на території України, так і за її межами,
юридичними особами-резидентами України, а також
кількість нерезидентів, які одержали ці послуги, в залежності
від мети їх подорожі.

• Графи А, Б включають інформацію щодо найменування та
цифрового коду (до найнижчого рівня деталізації)
наданої/отриманої послуги, згідно з Класифікацією
зовнішньоекономічних послуг.

• Графи В, Г містять інформацію щодо назви та цифрового
коду країни, з якою провадяться розрахунки за
надані/отримані послуги, згідно з Переліком кодів країн
світу.

• Графи Д, Е включають інформацію щодо назви та
цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою
провадяться розрахунки, згідно з Переліком кодів валют.

• Графи Ж, К стосуються інформації щодо дозволів на
надання/отримання послуг військового призначення та
подвійного використання. У разі їх відсутності – по графах
проставляються «0».

• Графа 1 містить інформацію про вартість фактично
наданої/отриманої (за виписаними рахунками) послуги у
валюті контракту, включаючи національну, у тисячах
одиниць, із двома десятковими знаками після коми.



Розділ 4 Показники щодо імпорту послуг, пов’язаних з подорожами.

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.9-зез (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» 

Характеризує обсяг вартості послуг, пов’язаних з подорожами, одержаних протягом звітного періоду від нерезидента, як на
території України, так і за її межами, юридичними особами-резидентами України, а також кількість резидентів, які одержали ці
послуги, в залежності від мети їх подорожі.

• Підрозділи 3.1 та 4.1 включають інформацію щодо загальної
кількості осіб-нерезидентів, яким/від яких надава-
лися/отримувалися послуги, пов’язані з подорожами, з
розподілом за метою подорожі.

• Підрозділи 3.2 та 4.2 містять інформацію щодо вартості
експорту/імпорту послуг, пов’язаних з подорожами, із
зазначенням фактично наданих/отриманих послуг,
пов’язаних з подорожами, нерезидентам указаної країни, у
залежності від мети подорожі.

• Графи А, Б підрозділів включають інформацію щодо назви та
цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за
надані/отримані послуги, згідно з Переліком країн світу.

• Графи В, Г підрозділів містять інформацію щодо назви та
цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою
провадяться розрахунки, згідно з Переліком кодів валют.

• Графи 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20 підрозділів 3.2
та 4.2 включають інформацію щодо назви та цифрового коду
(до найнижчого рівня деталізації) послуг, згідно з
Класифікацією зовнішньоекономічних послуг, які були
надані/одержані нерезидентами в залежності від мети
подорожі.

• Графи 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 підрозділів 3.2 та 4.2 містять
інформацію щодо вартості експорту/імпорту послуг,
зазначених у відповідних графах 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14,
16-17, 19-20 (у валюті контракту, включаючи національну, з
двома десятковими знаками після коми), які були
надані/отримані нерезидентами в залежності від мети
подорожі.

! У випадку відсутності даних у формі зазначається одна з наведених на бланку причин, за винятком причини 
«Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається».



У розділах І «Експорт послуг» та ІІ «Імпорт послуг» у гр.1 
«вартість експорту послуг» та «вартість імпорту послуг»  

наводиться в одиницях валюти контракту 

У гр.1 розділів І та ІІ вартість, відповідно, експорту та імпорту повинна 
наводитись у тис.од (у валюті контракту).

До «Послуг під час відряджень, ділових переговорів»  по гр.1, 
2, 3 розділу ІІІ включається інформація щодо назви, цифрового 

коду та вартості придбаних послуг та товарів усіма 
нерезидентами

До гр.1, 2, 3 розділу ІІІ включається інформація щодо назви, цифрового коду та 
вартості придбаних послуг та товарів для особистого використання під час 

відряджень, ділових переговорів нерезидентами працівниками органів влади. 
Назва, код та вартість придбаних послуг і товарів для особистого використання 

під час відряджень, ділових подорожей нерезидентів, які не є працівниками 
органів влади, включаються до гр. 7, 8, 9 розділу ІІІ.

До «Послуг під час відряджень, ділових переговорів» гр.1, 2, 3 
розділу ІV включається інформація щодо назви, цифрового коду 

та вартості придбаних послуг та товарів усіма резидентами

До гр.1, 2, 3 розділу ІV включається інформація щодо назви, цифрового коду та 
вартості придбаних послуг та товарів для особистого використання під час 

відряджень, ділових переговорів резидентами працівниками органів влади. 
Назва, код та вартість придбаних послуг і товарів для особистого використання 

під час відряджень, ділових подорожей резидентів, які не є працівниками 
органів влади, включаються до гр. 7, 8, 9 розділу ІV.

Типові помилки респондентів при заповненні звітності                                                                      
ф. №9-зез (квартальна)  



Як подати статистичну звітність

Звітування до органів державної статистики в
електронному вигляді здійснюється відповідно
до Порядку подання електронної звітності до органів
державної статистики, затвердженого наказом
Держкомстату від 12.01.2011 № 3 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.03.2011 за № 408/19146.

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної
статистики респонденту необхідно мати:

а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному
вигляді у визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом
кваліфікованого електронного підпису;

б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання
електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;

в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані
кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених
посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Респонденти можуть вибрати найбільш прийнятний для себе спосіб
подання звітності:
- у формі електронного звіту;
- безпосередньо при відвідуванні Головного управління статистики;
- поштою або факсом (з подальшим підтвердженням на паперових 

носіях) на адресу Головного управління статистики (звертаємо увагу, 
що у цьому разі датою подання звітності є дата отримання оригіналів 
звітів органами державної статистики).



Бланки форм державних статистичних спостережень 
на веб-сайті ГУС

Альбом форм 
державних 

статистичних 
спостережень 

на 2022 рік

Економічна 
статистика

Зовнішньо-
економічна
діяльність та 

платіжний
баланс

Зовнішня 
торгівля 
послугами



Контактні дані для отримання консультацій з питань порядку подання звітності:
Головне управління статистики у Черкаській області. Управління збирання даних статистичних спостережень. 

18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 39 . тел. (0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! 
Рекомендуємо подавати статистичну звітність в 

електронному вигляді через безкоштовне програмне
забезпечення "Кабінет респондента". 

Доступ до "Кабінету респондента" за посиланням: 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" 
необхідно мати електронний підпис із двома

сертифікатами: для підписання та шифрування.

Консультації щодо складання звітності
можна отримати у відділі обробки даних статистики 

торгівлі та енергетики Головного управління статистики
за телефонами  (0472) 33-89-56, 33-89-57, (093)3546497

Ви можете задати питання щодо державної статистичної 
звітності на електронну адресу: torgst2@ck.ukrstat.gov.ua 


