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Інтернет-нарада на тему: «Про зміни в методології та складанні державної 

статистичної звітності за формою №9-ЗЕЗ (квартальна) у 2021 році» 

 

 

І. Організація подання державної статистичної звітності зі статистики 
зовнішньої торгівлі послугами  у 2021 році 

Звітність 
подають: 

Юридичні особи-представництва, які 
здійснювали експортно-імпортні 
операції з послугами, уключаючи 
послуги військового призначення та 
подвійного використання, відомості 
щодо яких не мають обмеженого 
режиму доступу) 
– територіальному органу 

Форма №9-зез 

(квартальна)  «Звіт про 

експорт-імпорт послуг» 

На бланку затвердженому 

Наказом Держстату  

від 17.06.2020 № 182 

 

Роз’ясненням від 

14 .07 2020 року 

№ 19.1.2-12/17-20 

 

Юридичні особи-представництва, 

які здійснювали експортно-імпортні 

операції з послугами військового 

призначення та подвійного 

використання, відомості щодо яких 

мають обмежений режим доступу  

 

– Держстату  

Подається При заповненні 
керуватися 

З інструментарієм  можна ознайомитися  на вебсайті Головного управління статистики  
у розділі «Для респондентів» – «Альбом форм державних статистичних спостережень на 
2021 рік» – «Економічна статистика» – «Економічна діяльність» –  «Зовнішньоекономічна 

діяльність та платіжний баланс» - « Зовнішня торгівля послугами»  
та за потреби роздрукувати 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Способи подання звітності 
подають: 

Системою електронної звітності  На паперових носіях 

Термін подання 
звітності 

 

не пізніше 
10 числа місяця, наступного 

за звітним періодом 

 

у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування 

«Кабінет респондента» 
 за посиланням: 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При заповненні звітності 
за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)  

необхідно керуватися  
 

Класифікацією зовнішньоеконо-
мічних послуг (далі – КЗЕП), 
Переліком кодів країн світу для 
статистичних цілей (далі – ККС) 
Переліком кодів валют для 
статистичних цілей (далі – ПКВ) 

На вебсайті  Держстату розміщено 

(www.ukrstat.gov.ua)  у розділі «Методологія та 
класифікатори» 

 

 
 

 
 

 

«Класифіка-
тори» 

 

«Переліки кодів» 

 
 

 
 

 
 

Класифікація 
зовнішньо-

економічних 
послуг 

Перелік кодів 
країн світу 

для ста-
тистичних 

цілей 

Перелік кодів 
валют для 

ста-
тистичних 

цілей 

 
 

 

 

II.Методологічні особливості складання звітності за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна): 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Характеризує об- 
сяг вартості послуг, на-
даних резидентом Укра-
їни нерезиденту і містить 
інформацію про вартість 
фактично наданої послу-
ги нерезиденту 

 Характеризує обсяг 
вартості послуг, наданих 
нерезидентом україн-
ському підприємству-ре-
зиденту і містить інфор-
мацію про вартість фак-
тично одержаної послуги 
від нерезидента 
 

  Характеризує об-
сяг вартості послуг, 
пов'язаних з подо-
рожами, наданих не-
резиденту як на те-
риторії України, так і за 
її межами, юридич-
ними особами рези-
дентами України. 

 Характеризує об-
сяг вартості послуг, 
пов'язаних з подо-
рожами, одержаних від 
нерезидента як на 
території України, так і 
за її межами, юридич-
ними особами рези-
дентами України.      

 Графи А і Б містять інформацію щодо 
найменування та цифрового коду послуги, наданої 
нерезиденту/одержаної від нерезидента, згідно з 
Класифікацією зовнішньоекономічних послуг.   
 Графи В і Г містять інформацію щодо назви та 
цифрового коду країни нерезидента, якому надані 
відповідні послуги/від якого одержані відповідні 
послуги та з яким провадяться розрахунки за виконані 
послуги.  
 Графи Д і Е містять   інформацію щодо назви та 
цифрового коду валюти контракту або валюти, за 
якою провадяться розрахунки з нерезидентом за 
виконані ним послуги (включаючи національну 
валюту), згідно з Переліком кодів валют для 
статистичних цілей. 

  Графи 1–3 підрозділу 3.1.1 та/або 3.1.2 (4.1.1 
та/або 4.1.2) містять інформацію про кількість осіб-
нерезидентів (осіб-резидентів), яким надані послуги 
українськими (іноземними) підприємствами, за-
лежно від того, які з граф 1–9 підрозділу 3.2.1 та/або 
3.2.2 (4.2.1 та/або 4.2.2) містять інформацію про 
обсяги послуг, наданими нерезидентам цими 
підприємствами (нерезидентами цим під-
приємствам). 

 

 

Бланк форми звітності №9-ЗЕЗ (квартальна)  складається з  розділів: 

Розділ І.                       
Експорт послуг           (крім 

послуг, пов'язаних з 
подорожами) 

Розділ ІІ.                                      
Імпорт послуг                        

(крім послуг, пов'язаних           з 

подорожами) 

Розділ ІV.                                    
Імпорт послуг,                     

пов'язаних з               

подорожами 

 

Розділ ІІІ.                       
Експорт послуг, 

пов'язаних з 

подорожами 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Консультації щодо складання звітності можна 

отримати у відділі обробки даних статистики торгівлі 
та послуг управління обробки даних економічної 

статистики Головного управління статистики 
тел. (0342) 79 20 20, 79 20 81 

 

 
Консультації щодо порядку подання звітності, у т.ч. в 
електронному вигляді, можна отримати в управлінні 

збирання даних статистичних спостережень, взаємодії 
з респондентами і ведення реєстру статистичних 

одиниць Головного управління статистики  
тел. (0342) 79 20 03,  79 20 84, (098) 3780126,  

(099) 4715531 

 

Дякуємо за увагу! 

Ви можете задати питання щодо 

державної статистичної звітності . . .  . . . 

Увага! 
Звіт включає інформацію на дискретній основі, 

тобто окремо за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали. 

У разі залучення підприємства до сукупності у IV кварталі,  

одночасно подаються звіти за І-IV квартали. 
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