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Зовнішня торгівля товарами Запорізької області  

у січні–лютому 2022 року 

 

У січні–лютому 2022 року експорт товарів становив 722,2 млн.дол. США, або 

116,3%, порівняно із січнем-лютим 2021 року, імпорт – 319,2 млн.дол., або 131,3%. 

Позитивне сальдо становило 403,0 млн.дол. (у січні–лютому 2021 року також 

позитивне – 382,3 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,26 (у січні–лютому 2021 року – 

2,81). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 126 країн світу. 
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Більше інформації щодо товарної структури зовнішньої торгівлі наведено в 

додатку. 
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Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

 

Методологія та визначення 

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 митна служба України), довідки щодо експорту-імпорту газу природного (НАК 

"Нафтогаз України"), а також форми державного статистичного спостереження щодо експорту-

імпорту 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 (УКТ ЗЕД): http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm 

Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, 

установленим НБУ на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за 

статистичним звітом, перерахунок вартості товарів у долари США здійснюється за 

середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, 

установлених НБУ. 

На період запровадження правового режиму воєнного стану в Україні інформацію за результатами 

державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами органи державної 

статистики формують по Україні в цілому та регіонах, за товарною структурою (за географічною 

структурою інформація не формується). 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/354/mp_ztt.zip 

 

Перегляд даних  

Інформація щодо статистики зовнішньої торгівлі товарами оприлюднюється щомісячно та є 

оперативною.  

Оновлення даних здійснюється щомісячно відповідно до змін у митних деклараціях. У цьому експрес-

випуску уточнено дані за попередній звітний період. Остаточне уточнення даних проводиться в травні 

наступного за звітним року. 

 

Розбіжності у даних, які оприлюднюють Держстат, Держмитслужба та Національний банк 

Роз'яснення Держстату, Держмитслужби та Національного банку щодо можливих розбіжностей у 

даних із зовнішньої торгівлі товарами та послугами, які оприлюднюються зазначеними суб’єктами: 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2021/roz_zet/roz_zet.doc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (061) 787 56 79, e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 

Більше інформації: Зовнішньоекономічна діяльність 

© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2022 

http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/354/mp_ztt.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2021/roz_zet/roz_zet.
http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia#2.3.
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Додаток 

Товарна структура зовнішньої торгівлі 

у січні–лютому 2022 року  

 

Назва 

товарів 

Розділ 

та код 

УКТ 

ЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня–

лютого 

2021 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня–

лютого 

2021 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Усього  722204,9 116,3 100,0 319238,2 131,3 100,0 

у тому числі        

Живi тварини; 

продукти тваринного 

походження I 5129,8 71,0 0,7 21524,4 135,1 6,7 

Продукти рослинного 

походження II 57462,7 120,6 8,0 1523,7 11,0 0,5 

у тому числі        

зерновi культури 10 53712,7 130,5 7,4 – – – 

Жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження III. 15 67292,0 125,0 9,3 496,5 324,6 0,2 

Готові харчові 

продукти IV 24248,3 114,3 3,4 3962,1 104,6 1,2 

Мiнеральнi продукти V 20328,1 53,7 2,8 154953,1 249,7 48,5 

у тому числі        

палива мінеральні; 

нафта і продукти її 

перегонки 27 8846,5 120,9 1,2 146446,0 268,3 45,9 

Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею 

галузей промисловостi VI 14626,7 129,9 2,0 16480,8 133,4 5,2 

у тому числі        

фармацевтична 

продукція 30 – – – 117,5 91,1 0,0 

добрива 31 к к к 3378,8 141,4 1,1 

Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з 

них VII 1686,8 69,5 0,2 5993,1 129,3 1,9 

Шкури необроблені, 

шкіра вичищена VIII 0,1 22,3 0,0 299,7 89,7 0,1 

Деревина і вироби з 

деревини IX 134,2 108,9 0,0 108,3 120,8 0,0 

Маса з деревини або 

інших волокнистих 

целюлозних матеріалів X 789,4 179,8 0,1 2323,8 185,3 0,7 

Текстильні матеріали 

та текстильні вироби XI 125,7 78,2 0,0 5037,9 47,4 1,6 

Взуття, головнi убори, 

парасольки XII 88,0 143,5 0,0 642,0 35,7 0,2 

Вироби з каменю, гiпсу, 

цементу XIII 2959,6 197,5 0,4 2473,5 95,4 0,8 
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Продовження 

Назва 

товарів 

Розділ 

та код 

УКТ 

ЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня–

лютого 

2021 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня–

лютого 

2021 

у % до 

загаль-

ного 

обсягу 

Перли природні або 

культивовані, 

дорогоцінне або 

напівдорогоцінне 

каміння XIV. 71 к к к 79,6 253,5 0,0 

Недорогоцінні метали 

та вироби з них XV 456806,3 124,5 63,3 47295,4 103,8 14,8 

у тому числі        

чорнi метали 72 439476,7 129,1 60,9 11249,7 85,0 3,5 

Машини, обладнання 

та механізми; 

електротехнічне 

обладнання XVI 63950,8 100,4 8,9 37214,0 76,3 11,7 

реактори ядерні, 

котли, машини 84 42377,7 90,6 5,9 29572,7 103,6 9,3 

електричнi машини 85 21573,1 127,5 3,0 7641,3 37,8 2,4 

Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі 

засоби XVII 4525,8 100,6 0,6 16599,4 104,0 5,2 

у тому числі        

засоби наземного 

транспорту, крiм 

залізничного 87 4254,2 97,2 0,6 15906,3 103,1 5,0 

Прилади та апарати 

оптичнi, фотографічні XVIII 328,6 319,6 0,0 1338,3 62,9 0,4 

Рiзнi промислові 

товари XX 1569,1 86,1 0,2 731,7 56,6 0,2 

Твори мистецтва XXI. 97 к к к – – – 

Товари, придбані в 

портах  – – – – – – 

Різне  – – – 161,1 9462,2 0,1 
____________ 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


