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П Е Р Е Д М О В А 

 

До збірника увійшли матеріали, що відображають результати зовнішньо-

економічної діяльності підприємств та організацій Черкаської області у 2018 

році порівняно з минулими роками. 

Збірник підготовлено на підставі даних митних декларацій (МД), 

державних статистичних спостережень за формами № 14-зез “Звіт про 

придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних 

засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”, № 9-зез “Звіт про експорт (імпорт) 

послуг”, № 10-зез “Звіт про прямі іноземні інвестиції”. 

Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами 

подається за країнами світу, структурою, містами та районами Черкаської 

області. Статистична інформація  про прямі інвестиції (акціонерний капітал) 

наведена за країнами світу, видами економічної діяльності, містами та 

районами Черкаської області.  

Дані по регіонах України наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  
 

Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні. 

Публікація містить аналітичний огляд та методологічні роз’яснення щодо 

джерел та системи збору інформації, порядку формування показників. 

 

 
СКОРОЧЕННЯ 

 

дол. CША – долар США  

млн. – мільйон  

 

р. – рік  

тис. – тисяча 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) –  явищ не було 
Символ (к) –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України “Про державну статистику” щодо 
конфіденційності статистичної інформації 

Нуль (0,0) –  явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 
    бути виражені використаними у таблиці розрядами 

“у тому числі” –  означає, що наведено не всі доданки загальної суми 
 
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 
пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
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1.1. Основні показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами 
 

 

 

 

Експорт Імпорт 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

       

Товари       
       
Кількість підприємств, що 

здійснюють зовнішню 

торгівлю товарами, 

одиниць 372 403 438 403 439 456 

Кількість країн-партнерів, 

одиниць 111 115 111 79 80 89 

Обсяги товарів, тис.дол. 474333,1 617781,3 785641,5 291226,2 404592,9 500071,0 

      у тому числі       

Країни СНД, тис.дол. 116016,1 142559,2 148222,8 70294,9 85837,9 76668,7 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 24,5 23,1 18,9 24,1 21,2 15,3 

Інші країни світу, тис.дол. 358317,0 475222,1 637418,7 220931,3 318755,0 423402,4 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 75,5 76,9 81,1 75,9 78,8 84,7 

      з них       

Країни ЄС (28), тис.дол. 169220,9 210024,8 255134,0 143857,3 198910,2 280498,4 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 35,7 34,0 32,5 49,4 49,2 56,1 

       

Давальницька сировина, 

тис.дол. 5004,9 4079,9 3819,7 11019,7 10622,5 10419,3 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 1,1 0,7 0,5 3,8 2,6 2,1 

Продукція, що виготовлена 

з давальницької сировини, 

тис.дол. 15520,1 14726,5 13514,7 5465,0 3080,4 5635,5 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 3,3 2,4 1,7 1,9 0,8 1,1 

       

Послуги       
       
Кількість підприємств, що 

здійснюють зовнішню 

торгівлю послугами, 

одиниць 86 91 100 78 90 91 

Кількість країн-партнерів, 

одиниць 71 69 83 53 47 47 

Обсяги послуг, тис.дол. 19698,6 27153,9 29456,3 22229,5 14861,8 21879,3 

      у тому числі       

Країни СНД, тис.дол. 2001,1 3512,6 3492,1 542,2 1262,5 1172,5 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 10,2 12,9 11,9 2,4 8,5 5,4 

 



 

 

Продовження 

 

 

 

Експорт Імпорт 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

       

Інші країни світу, тис.дол. 17697,5 23641,3 25964,1 21687,3 13599,4 20706,8 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 89,8 87,1 88,1 97,6 91,5 94,6 

      з них       

Країни ЄС (28), тис.дол. 11527,5 13355,4 11524,0 20867,6 12906,0 18391,6 

      питома вага у 

загальному обсязі, % 58,5 49,2 39,1 93,9 86,8 84,1 

 

 

1.2. Основні показники прямих інвестицій (акціонерного капіталу) 

 

 

Обсяги прямих інвестицій на 

01.01.2017 01.01.2018 31.12.2018 

Прямі інвестиції в економіці 

Черкаської області, млн.грн 334,4 335,7 334,3 

у тому числі    

з країн ЄС, млн.грн 152,7 159,5 147,0 

      питома вага у загальному 

обсязі, % 45,7 47,5 44,0 

з інших країн світу, млн.грн 181,7 176,2 187,3 

      питома вага у загальному 

обсязі, % 54,3 52,5 56,0 

Прямі інвестиції на одну особу, 

грн 271,1 274,7 276,3 

    

Прямі інвестиції у % до 

загального обсягу по регіонах 

України 0,9 1,1 1,0 

 

 


