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ПЕРЕДМОВА 

 

«Довідник користувача статистичної інформації» містить основні 

законодавчі та нормативні документи або витяги з них, які регламентують 

статистичну діяльність в Україні, а також методичні роз’яснення щодо 

формування основних статистичних показників. Розрахований на широке 

коло користувачів статистичної інформації з метою допомогти їм краще 

орієнтуватися у статистичній методології та вірно трактувати різноманітну 

статистичну інформацію, яка надається органами державної статистики. 

Звертаємо увагу, що для зручності користувачів розділи статистики, 

за якими розподілено методологічні пояснення щодо формування 

основних статистичних показників, надаються в алфавітному порядку. 
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І. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ 

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СТАТИСТИЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про державну статистику  

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 43, ст.608) 

 

(Вводиться в дію Постановою ВР N 2615-XII (2615-12) від 17.09.92, ВВР, 

1992, N 43, ст.609) 

 

(В редакції Закону N 1922-III ( 1922-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, 

ст.362)  

 

(Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118  

N 1070-VI ( 1070-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.416  

N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471  

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160  

N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313  

N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012), ВВР, 2014, N 4, ст.61  

N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816)  

 

(У тексті Закону слова «органи державної влади» в усіх відмінках 

замінено словами «державні органи» у відповідному відмінку згідно із 

Законом N 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012) 

 
Цей Закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, 

визначає права і функції органів державної статистики, організаційні 
засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання 
всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, 
соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і  
забезпечення нею держави та суспільства.  
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 
адміністративні дані – дані, отримані на підставі спостережень, 

проведених державними органами (за винятком органів державної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2615-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1922-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3205-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2756-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5463-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5463-17


 

 

статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними 
особами відповідно до законодавства та з метою виконання 
адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції; 

державна статистика – централізована система збирання, 
опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання 
статистичної інформації; 

державна статистична діяльність – сукупність дій, пов’язаних з  
проведенням державних статистичних спостережень та наданням 
інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, 
поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, 
забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної 
методології; 

запитувач – юридична або фізична особа, яка подає запит на 
отримання статистичної інформації органам державної статистики; 

інформаційна система органів державної статистики – сукупність 
технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують 
процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, 
захисту та використання статистичної інформації; 

конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить 
до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, 
користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється 
виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов; 

користувач – юридична або фізична особа, яка використовує дані 
статистичних спостережень; 

органи державної статистики – центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та визначені у 
статті 11 цього Закону підприємства, установи та організації;  

(Абзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 5463-VI від 16.10.2012)  
план державних статистичних спостережень – офіційний документ, 

що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами 
державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення; 

респондент – особа або сукупність осіб, які підлягають 
статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку і 
визначені у статті 4 цього Закону; 

статистична інформація – документована інформація, що дає 
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в  
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства;  

(Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 2938-VI від 
13.01.2011)  

статистична методологія – сукупність науково обґрунтованих 
способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-
економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, 
опрацювання і аналізу статистичної інформації; 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=5463-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2938-17
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статистичне спостереження – планомірний, науково організований 
процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються 
в  економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, 
шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі 
статистичної методології. 

 

Стаття 2. Правова основа державної статистичної діяльності 
Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція 

України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які 
регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, 
науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори 
України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

 
Стаття 3. Державна політика в галузі статистики 
Державна політика в галузі статистики спрямована на створення 

єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її 
узгодження з міжнародними стандартами і методологією. 

 
Стаття 4. Суб’єкти дії Закону 
Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: 
а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих 

органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні 
статистичних спостережень; 

б) респонденти: 
юридичні особи;  
(Абзац другий пункту «б» статті 4 в редакції Закону N 1070-VI від 

05.03.2009)  
відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території 

України;  
(Абзац третій пункту «б» статті 4 в редакції Закону N 1070-VI від 

05.03.2009)  
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за 

межами України;  
(Абзац пункту «б» статті 4 в редакції Закону N 1070-VI від 

05.03.2009)  
фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на 

території України, або сукупності таких осіб; 
фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, 

або сукупності таких осіб; 
в) користувачі даних статистичних спостережень. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=254%D0%BA/96-%D0%92%D0%A0
http://zakon.nau.ua/doc/?code=254%D0%BA/96-%D0%92%D0%A0
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1070-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1070-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1070-17


 

 

Розділ II 
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Стаття 5. Основні положення здійснення державної статистичної 
діяльності 

Державна статистична діяльність проводиться органами державної 
статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх 
компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності. 

Втручання будь-яких державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та 
інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту 
статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної 
методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних 
спостережень тощо, забороняється. 

 
Стаття 6. Статистична інформація 
Статистична інформація, отримана на підставі проведених органами 

державної статистики статистичних спостережень, існує у вигляді 
первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли 
одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, 
магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також 
аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі цих даних. 

Первинні дані – інформація щодо кількісної та якісної характеристики 
явищ і процесів, яка подана респондентами під час статистичних 
спостережень. 

Статистичні дані – інформація, отримана на підставі проведених 
статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому 
вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та методології. 
Статистичні дані, що є результатом зведення та угруповання первинних 
даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену 
знеособлену статистичну інформацію (дані). 

Статистичною інформацією є також дані банківської, фінансової і  
митної статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються 
на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком 
України та спеціально уповноваженими державними органами (крім 
органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні 
повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації 
збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та 
використання такої статистичної інформації визначаються окремими 
законами. 

(Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1070-VI від 05.03.2009)  
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Стаття 7. Джерела статистичної інформації 
З метою складання статистичної інформації органи державної 

статистики можуть використовувати такі джерела інформації: 
первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають 

статистичним спостереженням; 
адміністративні дані державних органів (за винятком органів 

державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших 
юридичних осіб; 

дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики 
платіжного балансу тощо;  

(Абзац четвертий частини першої статті 7 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 1070-VI від 05.03.2009)  

статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних 
служб інших країн тощо; 

оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище 
даних. 

Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається 
органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і  
своєчасності подання інформації, витрат, а також обов’язків, які 
виникають у зв’язку з цим у респондентів. 

 
Стаття 8. Статистична методологія 
Статистична методологія базується на результатах наукових 

досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики 
з урахуванням національно-історичних особливостей країни. 

Основні положення статистичної методології підлягають 
опублікуванню. 

Статистична методологія є основою для проведення статистичних 
спостережень, у тому числі створення і ведення реєстрів респондентів 
статистичних спостережень та складення звітно-статистичної 
документації, і затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері статистики. 

(Частина третя статті 8 в редакції Закону N 1070-VIвід 05.03.2009; 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012)  

Реєстр респондентів статистичних спостережень є автоматизованою 
інформаційною системою збирання, накопичення та опрацювання 
статистичних даних про респондентів, яка забезпечує відбір сукупностей 
респондентів за визначеними критеріями для проведення статистичних 
спостережень. 

(Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 1070-VI від 
05.03.2009)  

Звітно-статистична документація включає в себе програми 
статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх 
заповнення (в тому числі у сфері закупівель), що затверджуються 
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері статистики, а також анкети, переписні 
(опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для 
проведення статистичних спостережень, які затверджуються органами 
державної статистики, державні класифікатори техніко-економічної та 
соціальної інформації тощо. Звітно-статистична документація може 
видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за 
допомогою засобів телекомунікацій. 

(Частина п’ята статті 8 в редакції Закону N 5463-VIвід 16.10.2012)  
 
Стаття 9. Статистичні спостереження 
Статистичні спостереження проводяться органами державної 

статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових 
обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень. 

За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та 
несуцільні. 

Суцільне статистичне спостереження – спостереження щодо всіх без 
винятку одиниць сукупності, яка вивчається. 

Несуцільне статистичне спостереження – спостереження за окремими 
одиницями сукупності, яка вивчається. 

Статистичні спостереження розподіляються також на державні та інші 
статистичні спостереження. 

Державні статистичні спостереження проводяться органами 
державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 
України плану державних статистичних спостережень або за окремими 
рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні 
спостереження, які проводяться органами державної статистики із 
залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету 
Міністрів України. 

(Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1070-VI від 05.03.2009)  

Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до 
Положення про проведення статистичних спостережень та надання 
органами державної статистики послуг на платній основі, яке 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

Стаття 10. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 
України 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 
(ЄДРПОУ) – автоматизована система збирання, накопичення та 
опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також 
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за 
межами України. 
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(Частина перша статті 10 в редакції Закону N 1070-VI від 
05.03.2009)  

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 
забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених у  
частині першій цієї статті суб’єктів і є основою для проведення 
статистичних спостережень. 

(Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1070-VI від 05.03.2009)  

Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України, розроблення організаційних і методологічних 
принципів його функціонування забезпечуються органами державної 
статистики. 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні 
особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо 
юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики 
інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій України. 

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 
України затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

Розділ III 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 

 
Стаття 11. Органи державної статистики 
Органами державної статистики є: 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері статистики; 
функціональні органи державної статистики–підприємства, установи 

та організації, які знаходяться у сфері управління центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 

(Частина перша статті 11 в редакції Закону N 5463-VI від 
16.10.2012)  

Зазначені органи складають єдину систему органів державної 
статистики України. 

 
Стаття 12. Основні завдання органів державної статистики 
Основними завданнями органів державної статистики є: 
участь у формуванні державної політики в галузі статистики та 

забезпечення її реалізації;  
(Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 1070-VI від 05.03.2009)  
збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та 

використання статистичної інформації щодо масових економічних, 
соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються 
в Україні та її регіонах; 
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забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації; 
розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної 

методології; 
забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи 

державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, 
які використовуються для проведення статистичних спостережень; 

створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостережень;  

(Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом       
N 1070-VI від 05.03.2009)  

впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання 
статистичної інформації; 

взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з   
інформаційними системами державних органів, органів місцевого 
самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та 
статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, 
проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, 
спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів; 

координація дій державних органів, органів місцевого 
самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації 
діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних 
даних; 

забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної 
інформації, її джерел та методології складання; 

збереження і захист статистичної інформації. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції 
України, здійснює також облік державних закупівель шляхом збирання 
інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, у    
тому числі торги (конкурсні торги), що не відбулися.  

(Статтю 12 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом        
N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2289-
VI від 01.06.2010, N 5463-VI від 16.10.2012)  

 
Стаття 13. Основні права органів державної статистики 
Органи державної статистики мають право: 
приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, 

обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є  
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, на яких поширюється дія 
цього Закону. У разі виникнення питань щодо статистичної методології в  
окремих галузях економіки залучати до їх вирішення державні органи; 

отримувати безкоштовно (за винятком проведення окремих 
вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь 
у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу), в   
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порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері статистики, від усіх 
респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування, банки, фізичних осіб-підприємців та 
фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і  
використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського 
обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень 
інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також 
пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення 
державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають 
цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками 
органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які 
залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і    
господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо; 

(Абзац третій статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами    
N 1070-VI від 05.03.2009, N 5463-VI від 16.10.2012)  

вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти 
достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами. 
Застосовувати при цьому у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих, службових 
та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх відокремлених 
підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців;  

(Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 1070-VI від 05.03.2009, N 5463-VI від 16.10.2012)  

вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної 
звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та 
інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання 
цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть 
самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням 
про це респондентів; 

подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення 
винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та фізичних осіб-
підприємців до відповідальності, передбаченої законами; 

(Абзац шостий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
1070-VI від 05.03.2009)  

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати 
відповідно до законів штрафи; 

залучати до розробки державних класифікаторів техніко-економічної 
та соціальної інформації відповідні центральні органи виконавчої влади та 
наукові установи; 

здійснювати співробітництво із міжнародними статистичними 
організаціями та статистичними службами інших країн; 
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проводити статистичні спостереження та надавати послуги на платній 
основі; 

надавати запитувачам статистичну інформацію відповідно до 
Положення про проведення статистичних спостережень та надання 
органами державної статистики послуг на платній основі; 

коментувати невірне використання або тлумачення статистичної 
інформації. 

 
Стаття 14. Основні обов’язки органів державної статистики 
Органи державної статистики зобов’язані: 
організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-

економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в 
Україні та її регіонах; 

проводити державні статистичні спостереження, що стосуються 
соціально-демографічного та економічного становища населення, його 
підприємницької діяльності тощо; 

аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні явища і  
процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах; 

надавати державним органам та органам місцевого самоврядування 
статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені 
планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями 
Кабінету Міністрів України; 

забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати відповідно 
до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, 
бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводити прес-конференції; 

забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних і  
фізичних осіб; 

проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у      
галузі статистики; 

використовувати у практиці органів державної статистики міжнародні 
статистичні стандарти та рекомендації; 

(Абзац десятий статті 14 виключено на підставі Закону N 5463-VI 
від 16.10.2012)  

забезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією (за 
винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної 
інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень; 

забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств і   
організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостережень, 
ідентифікацію та класифікацію включених до цих реєстрів суб’єктів;  

(Абзац дванадцятий статті 14 в редакції Закону N 1070-VI               
від 05.03.2009)  

забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання 
статистичної інформації; 
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забезпечувати збереження, накопичення, актуалізацію та захист 
статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; 

здійснювати міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення; 
надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також 

здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними службами 
інших країн відповідно до вимог законодавства України. 

 

Стаття 15. Планування діяльності органів державної статистики 
З метою визначення перспективних завдань та стратегічних напрямів 

розвитку державної статистики, забезпечення постійного підвищення 
якості статистичної інформації центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері статистики, спільно з  
іншими державними органами, Національним банком України і   
заінтересованими підприємствами, установами та організаціями за 
результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду 
розробляє довгострокову програму розвитку державної статистики. 

(Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5463-VI від 16.10.2012)  

Довгострокова програма розвитку державної статистики 
розробляється на п’ять років. 

Для забезпечення держави та суспільства статистичною інформацією 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері статистики, спільно з іншими державними 
органами, Національним банком України і заінтересованими 
підприємствами, установами та організаціями щороку розробляє план 
державних статистичних спостережень. 

(Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5463-VI від 16.10.2012)  

Довгострокова програма розвитку державної статистики та план 
державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

(Стаття 15 в редакції Закону N 1070-VI від 05.03.2009)  
 
Стаття 15-1. Фінансування діяльності органів державної 

статистики 
Фінансове забезпечення виконання довгострокової програми 

розвитку державної статистики здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України, а також інших передбачених законом 
джерел. 

Державні статистичні спостереження проводяться за рахунок коштів 
Державного бюджету України, інші – за наявності джерел фінансування 
або за рахунок коштів замовників цих спостережень. 
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері статистики, утримується за рахунок коштів Державного бюджету 
України. 

(Частина третя статті 15-1 в редакції Закону N 5463-VI                 
від 16.10.2012)  

(Закон доповнено статтею 15-1 згідно із Законом N 1070-VI від 
05.03.2009)  

 
Стаття 16. Відносини між суб’єктами цього Закону 
Відносини органів державної статистики з респондентами та 

користувачами, у тому числі з державними органами, органами місцевого 
самоврядування, іншими юридичними особами, що провадять діяльність, 
пов’язану із збиранням та використанням адміністративних даних, 
базуються на принципах забезпечення надійності, об’єктивності та 
конфіденційності статистичної інформації, оптимізації витрат на її 
складання та відкритості статистичної методології, що передбачає: 

моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на респондентів; 
здійснення органами державної статистики заходів, спрямованих на 

підвищення довіри респондентів, з метою забезпечення збирання надійної 
та об’єктивної статистичної інформації; 

заохочення респондентів до участі у визначених Кабінетом Міністрів 
України державних вибіркових обстеженнях фізичних осіб або 
сукупностей таких осіб, а також у вибіркових обстеженнях фізичних осіб 
або сукупностей таких осіб, що проводять органи державної статистики за 
рахунок коштів замовників, шляхом виплати їм грошової компенсації за 
витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням відомостей 
відповідно до програм цих обстежень. Розмір грошової компенсації 
респондентам, які беруть участь у державних вибіркових обстеженнях, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України, а її виплата здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір грошової 
компенсації респондентам, які беруть участь у вибіркових обстеженнях, 
що проводяться органами державної статистики за рахунок коштів 
замовників, визначається у договорах на їх проведення; 

моніторинг та задоволення потреб користувачів у статистичній 
інформації з дотриманням вимог захисту конфіденційних даних 
статистичних спостережень; 

забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної 
інформації та оприлюднення основних положень статистичної методології; 

створення умов для зацікавлення користувачів в отриманні надійної та 
об’єктивної статистичної інформації; 

погодження в органах державної статистики методології та звітної 
документації, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних 
даних, а також методології складання даних банківської, фінансової і    
митної статистики, статистики платіжного балансу тощо; 
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безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики 
адміністративних даних, отриманих органами, що провадять діяльність, 
пов’язану з їх збиранням та використанням, а також даних банківської, 
фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо. 

(Стаття 16 в редакції Закону N 1070-VI від 05.03.2009)  
 

Розділ IV 

ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА 
ТИМЧАСОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, 

РЕСПОНДЕНТІВ І КОРИСТУВАЧІВ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 
Стаття 17. Права і обов’язки працівників органів державної 

статистики та тимчасових працівників, які залучаються до 

проведення статистичних спостережень 
Працівники органів державної статистики, які на постійній або 

тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, 
діють на підставі вимог цього Закону. 

Права і обов’язки постійних працівників органів державної 
статистики та тимчасових працівників, які залучаються органами 
державної статистики до проведення статистичних спостережень, 
встановлюються цим Законом та іншими законами України. 

Усі працівники органів державної статистики зобов’язані 
дотримуватися вимоги захисту конфіденційної інформації і за порушення 
цієї вимоги несуть відповідальність згідно із законами. 

 

Стаття 18. Основні права і обов’язки респондентів 
Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються 

у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою 
метою будуть використовуватися. 

Респонденти зобов’язані безкоштовно (за винятком проведення 
окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, 
за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату 
часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною 
документацією, у визначені строки подавати органам державної 
статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і  
дані бухгалтерського обліку. 

(Частина друга статті 18 в редакції Закону N 1070-VIвід 05.03.2009)  
Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки 

подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній 
документації, є обов’язковими для всіх респондентів і не можуть бути 
змінені без відповідного дозволу органів державної статистики. 
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Стаття 19. Основні права і обов’язки користувачів даних 
статистичних спостережень 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а 
також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну 
інформацію. Це право гарантує вільний доступ користувачів до такої 
статистичної інформації, можливість її використання, поширення та 
зберігання, з метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів. 

{Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом    
N 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014}.  

Фізичним особам забезпечується вільний і безкоштовний доступ до 
статистичної інформації, яка стосується їх особисто. 

При використанні даних статистичних спостережень в засобах 
масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на 
паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо 
користувачі зобов’язані посилатися на їх джерело. 

 
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про 

державну статистику 
За порушення законодавства про державну статистику винні особи 

несуть відповідальність відповідно до законів. 
 

Розділ V 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

Стаття 21. Гарантії органів державної статистики щодо 
забезпечення конфіденційності статистичної інформації 

Первинні дані, отримані органами державної статистики від 
респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також 
адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної 
статистики від органів, що займаються діяльністю, пов’язаною із 
збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною 
інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для 
статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. 

Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна 
визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного 
респондента, забороняється. 

Статистична інформація, отримана органами державної статистики у 
процесі статистичних спостережень, не може вимагатися державними 
органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними 
особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою 
використання для прийняття рішень до конкретного респондента. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
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Зазначені положення не розповсюджуються на інформацію, зазначену 
у статті 22 цього Закону. 

 

Стаття 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується 
заборона стосовно її поширення органами державної статистики 

Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано 
встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо 
нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до 
погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних 
джерел. 

Заборона стосовно поширення статистичної інформації не 
розповсюджується на: 

знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не 
дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо 
конкретного респондента; 

інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, 
загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати 
підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено 
законодавством;  

(Абзац третій частини другої статті 22 в редакції Закону N 2756-VI 
від 02.12.2010)  

первинні дані, отримані органами державної статистики від 
респондентів під час проведення державних статистичних спостережень 
щодо стану навколишнього природного середовища, зокрема землі, води, 
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, чинників, які 
впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного 
середовища та здоров’я людей, за винятком обмежень, встановлених 
законодавством.  

(Частина другу статті 22 доповнено абзацом четвертим згідно із 
Законом N 1070-VI від 05.03.2009)  

 
Розділ VI 

ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ 
 

Стаття 23. Права на статистичну інформацію  
Правила зберігання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та 

використання статистичної інформації, отриманої у процесі державних 
статистичних спостережень, а також первинних даних, отриманих у  
процесі проведення інших статистичних спостережень, визначаються 
відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері статистики.  

Права на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману 
органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що 
проведені за рахунок коштів замовника, визначаються договорами на 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2756-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1070-17


 

 

створення цієї інформації. Положення таких договорів не можуть 
суперечити вимогам цього та інших законів, зокрема щодо вільного 
доступу до статистичної інформації. 

(Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI (5463-
17) від 16.10.2012; в редакції Закону N 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014) 

 
Стаття 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації 
Для забезпечення потреб державних органів, органів місцевого 

самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній 
інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створюються 
спеціальні інформаційні служби. 

Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері статистики. 

(Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом     
N 5463-VI від 16.10.2012)  

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом: 
систематичної публікації її в друкованих виданнях; 
поширення її засобами масової інформації; 
безпосереднього її надання державним органам та органам місцевого 

самоврядування, а також надання її у відповідь на запит на інформацію 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2939-
17), іншим юридичним, а також фізичним особам.  

(Абзац четвертий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014. 

Безкоштовне надання державним органам та органам місцевого 
самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних 
статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів 
України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, 
виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена 
інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності, визначених 
цим Законом. 

Порядок і умови надання фізичним та юридичним особам 
статистичної інформації за запитами визначаються законами України «Про 
доступ до публічної інформації» (2939-17), «Про інформацію» (2657-12) та 
цим Законом. 

(Частина п’ята статті 24 в редакції Закону N 1170-VII (1170-18)   
від 27.03.2014)  

У разі якщо підготовка і надання статистичної інформації 
здійснюються на договірній основі, порядок і умови надання інформації 
замовнику визначаються відповідними договорами. Замовники 
відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням договорів щодо 
підготовки і надання статистичної інформації. Виконання та оплата таких 
робіт здійснюються відповідно до Положення про проведення 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5463-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5463-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon.nau.ua/doc/?code=5463-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18


ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

21 

статистичних спостережень та надання органами державної статистики 
послуг на платній основі (1659–2000-п). 

(Частина шоста статті 24 в редакції Закону N 1170-VII (1170-18) від 
27.03.2014)  

Не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої 
статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних спостережень, 
проведених за рахунок коштів Державного бюджету України чи замовника 
на підставі договору. Така статистична інформація не може бути віднесена 
до конфіденційної інформації та надається безоплатно, крім випадків 
відшкодування фактичних витрат для копіювання та друку відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2939-17). 

(Частина сьома статті 24 в редакції Закону N 1170-VII (1170-18) від 
27.03.2014) 

 

Розділ VII 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Стаття 25. Міжнародне співробітництво у галузі статистики 
Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на 

створення і функціонування державної статистики, яка відповідає 
потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності державної 
статистичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними 
статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з  
питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну 
досвідом роботи та інформацією. 

Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного 
співробітництва у галузі статистики, які відповідають державним 
інтересам України. 

 
Стаття 26. Міжнародні договори 
Якщо чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 
що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних 
договорів. 

 
Розділ VIII  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. 
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» закони 
та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1659-2000-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1922-14


 

 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; 

привести свої нормативно–правові акти у відповідність з цим 
Законом; 

забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-
правових актів, що випливають з цього Закону; 

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

 

 

 

Президент України                                                                          Л.КРАВЧУК  

 

 

м. Київ, 17 вересня 1992 року  

N 2614 – XII  
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ЗАКОН УКРАЇНИ (Витяг) 

Про інформацію 

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650) 

 (Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 1774-VIII (1774-19) 

від 06.12.2016) 

 

Стаття 18. Статистична інформація  

1. Статистична інформація – документована інформація, що дає 

кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.  

2. Офіційна державна статистична інформація підлягає 

систематичному оприлюдненню.  

3. Держава гарантує суб’єктам інформаційних відносин відкритий 

доступ до офіційної державної статистичної інформації, за винятком 

інформації, доступ до якої обмежений згідно із законом.  

4. Правовий режим державної статистичної інформації визначається 

Законом України «Про державну статистику», іншими законами та 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

 

Стаття 20. Доступ до інформації  

1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту 

інформацію та інформацію з обмеженим доступом.  

2. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом 

до інформації з обмеженим доступом. 

 

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом  

1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна,  таємна та 

службова інформація.  

2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 

крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 

поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом.  

Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, 

регулюються законом.  

3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також 

порядок доступу до неї регулюються законами.  

4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі 

відомості:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1774-19


 

 

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;  

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці 

людей;  

3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи 

харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне 

забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан 

правопорядку, освіти і культури населення;  

4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи 

інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських 

органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, 

Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими 

представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів; 

{ Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону N 317-VIII 
( 317-19 ) від 09.04.2015 }  

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб;  

5-1) щодо діяльності державних та комунальних унітарних 

підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а  

також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких 

належать господарському товариству, частка держави або територіальної 

громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому 

оприлюдненню відповідно до закону; 

{ Частину  четверту  статті  21  доповнено  пунктом 5-1 згідно із 

Законом N 1405-VIII ( 1405-19 ) від 02.06.2016 }  

6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно 

до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про доступ до публічної інформації 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208  

№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89  

№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132  

№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056  

№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192} 

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права 

кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Публічна інформація 

1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у  

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом. 

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених 

законом. 

 

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону 

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості 

суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права 

кожного на доступ до публічної інформації. 

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання 

інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх 

функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 

спеціальним законом. 

 

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної 

інформації 

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4652-17/paran754#n754
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4711-17/paran602#n602
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/224-18/paran48#n48
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran959#n959
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran21#n21


 

 

1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 

інформацію, крім випадків, передбачених законом; 

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних 

підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому 

порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; 

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та 

отримання інформації; 

4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, 

крім випадків, передбачених законодавством; 

5) здійсненням парламентського, громадського та державного 

контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації. 

 

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації 

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону 

здійснюється на принципах: 

1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних 

повноважень; 

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання 

інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, 

крім обмежень, встановлених законом; 

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Розділ II ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації 

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях; 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

на інформаційних стендах; 

будь-яким іншим способом; 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

 

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом 

1. Інформацією з обмеженим доступом є: 

1) конфіденційна інформація; 

2) таємна інформація; 

3) службова інформація. 
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2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до 

закону при дотриманні сукупності таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

інтерес в її отриманні. 

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 

інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 

інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої 

інформації, які існували раніше. 

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження 

бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження 

державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних 

документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по 

батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці 

кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою 

цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли 

оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди 

інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню 

злочину. 

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, 

зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці 

четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону. 

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо 

документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 

надається інформація, доступ до якої необмежений. 

 

Стаття 7. Конфіденційна інформація 

1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та 

яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до 

конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 

цього Закону. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/conv/print1433747890525649#n87
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/conv/print1433747890525649#n92


 

 

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 

цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть 

поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а 

за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 

 

Стаття 8. Таємна інформація 

1. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується 

відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої 

може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається 

інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, 

таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом 

таємницю. 

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом 

та спеціальними законами. 

 

Стаття 9. Службова інформація 

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до 

службової може належати така інформація: 

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності 

установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами 

державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному 

обговоренню та/або прийняттю рішень; 

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної 

таємниці. 

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ 

до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього 

Закону. 

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який 

складається органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на 

виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі. 

 

Стаття 10. Доступ до інформації про особу 

1. Кожна особа має право: 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, 

які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою 

вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 

встановлених законом; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/conv/print1433747890525649#n87
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2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про 

себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання 

якої здійснюється з порушенням вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, 

якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу 

з порушенням вимог, визначених законом. 

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і  

використовується розпорядниками інформації, має бути максимально 

обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений 

законом. 

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, 

зобов’язані: 

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона 

стосується, крім випадків, передбачених законом; 

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу 

до неї інших осіб; 

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно 

або на вимогу осіб, яких вона стосується. 

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це 

необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася. 

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, 

незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації 

можуть бути оскаржені. 

 

Стаття 10¹. Публічна інформація у формі відкритих даних 

1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна 

інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 

електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її 

подальше використання. 

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію 

у  формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно 

оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на 

своїх веб-сайтах. 

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її 

подальшого вільного використання та поширення. 

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, 

використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою 

інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, 

публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням 

на джерело отримання такої інформації. 



 

 

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, 

оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі 

додержання однієї з таких умов: 

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону 

України "Про захист персональних даних"; 

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в  

інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення 

таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних 

даних"; 

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації 

з обмеженим доступом) заборонено законом. 

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, 

періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково 

включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено 

законом. 

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-

порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування. 

 

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію 

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній 

відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за 

розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що 

стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, 

якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване 

переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази 

правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці 

громадян, довкіллю. 

Розділ III СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО 

ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів 

1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 

1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання 

громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних 

повноважень; 

2) розпорядники інформації – суб'єкти, визначені у статті 13 цього 

Закону; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/conv/print1433747890525649#n86
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3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до 

публічної інформації розпорядників інформації. 

 

Стаття 13. Розпорядники інформації 

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов’язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим – стосовно інформації 

щодо використання бюджетних коштів; 

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг – стосовно 

інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на 

ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є 

природними монополіями – стосовно інформації щодо умов постачання 

товарів, послуг та цін на них. 

2. До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та 

надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, 

передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які 

володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та 

інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують 

здоров’ю та безпеці громадян; 

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією). 

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини 

першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються 

лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за 

запитами. 

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового 

акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до 

інформації мають керуватися цим Законом. 

 

Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації 

1. Розпорядники інформації зобов’язані: 



 

 

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими 

законами; 

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому 

володінні; 

3) вести облік запитів на інформацію; 

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами 

чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, 

фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії 

інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати 

відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та 

оприлюднення інформації; 

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну 

інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та 

об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію. 

 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, 

повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси 

(структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання 

тощо); 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що 

підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади 

діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, 

форми і зразки документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає 

розпорядник; 

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих 

даних; 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких 

громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб 

впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і  

бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового 

розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 
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11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме 

про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, 

адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; 

прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси 

електронної пошти керівника органу та його заступників, а також 

керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції 

структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості 

належать до інформації з обмеженим доступом; 

розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, 

необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; 

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім 

підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, 

оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних 

повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, 

порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає 

обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих 

днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника 

інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-

сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, 

оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 

з метою прийняття. 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про 

факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які 

застосовуються у зв’язку з цим. 

 

Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної 

інформації 

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та 

забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи 

з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, 



 

 

відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо 

задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час 

оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої 

цим Законом. 

2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником 

інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань 

доступу до публічної інформації. 

 

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної 

інформації 

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ 

до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, 

народними депутатами України. 

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками 

інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами 

місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, 

громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських 

слухань, громадської експертизи тощо. 

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації 

доступу до інформації здійснюється відповідно до закону. 

 

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації 

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації 

документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають 

обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити: 

1) назву документа; 

2) дату створення документа; 

3) дату надходження документа; 

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з 

обмеженим доступом; 

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена 

до інформації з обмеженим доступом; 

7) галузь; 

8) ключові слова; 

9) тип, носій (текстовий документ, електронний документ, плівки, 

відеозаписи, аудіозаписи тощо); 

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-

релізи); 

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, 

пропозиції, листи тощо); 

12) форму та місце зберігання документа тощо. 
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2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, 

що знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом: 

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних 

повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності – в інший прийнятний 

спосіб; 

2) надання доступу до системи за запитами. 

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до 

категорії інформації з обмеженим доступом. 

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення 

доступу до системи обліку відповідно до закону. 

Розділ IV РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА 

ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника 

інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із 

запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його 

особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. 

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, 

факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

4. Письмовий запит подається в довільній формі. 

5. Запит на інформацію має містити: 

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на 

інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних 

форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника 

інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. 

Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури 

подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 

можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має 

оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, 

обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати 

копію запиту особі, яка його подала. 

 

 



 

 

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію 

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 

інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 
2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної 

для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних 
явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і  
загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 
годин з дня отримання запиту. 

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути 
обґрунтованим. 

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 
робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження 
строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі 
не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

 

Стаття 21. Плата за надання інформації 
1. Інформація на запит надається безкоштовно. 
2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником 
на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив 
розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить 
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 

 

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на 

інформацію 
1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту 

в таких випадках: 
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до 

його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, 
щодо якої зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з  
обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені 
статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або 
друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених 
частиною п’ятою статті 19 цього Закону. 
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2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може 
бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не 
по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або 
має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит 
належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 
У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з  
дня отримання запиту належним розпорядником. 

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за 

розгляд запиту розпорядником інформації; 
2) дату відмови; 
3) мотивовану підставу відмови; 
4) порядок оскарження відмови; 
5) підпис. 
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій 

формі. 
6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, 

якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в  
передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної 
сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у  
письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має 
бути зазначено: 

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за 
розгляд запиту розпорядником інформації; 

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути 

задоволений у встановлений цим Законом строк; 
4) строк, у який буде задоволено запит; 
5) підпис. 

Розділ V ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації 
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 

бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
2. Запитувач має право оскаржити: 
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 



 

 

4) надання недостовірної або неповної інформації; 
5) несвоєчасне надання інформації; 
6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати 

інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; 
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що 

порушили законні права та інтереси запитувача. 
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного 
судочинства України. 

 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації 
1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 
1) ненадання відповіді на запит; 
2) ненадання інформації на запит; 
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації; 
6) несвоєчасне надання інформації; 
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом; 
8) нездійснення реєстрації документів; 
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені 

розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його 
опублікування. 

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону. 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 
у статті 212-3: 
частину першу після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про 

доступ до публічної інформації"; 
примітку викласти в такій редакції: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/conv/print1433747890525649#n107
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"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього 
Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною 
статтею, згідно із статтею 212-26"; 

частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію" доповнити 
словами "Про доступ до публічної інформації"; 

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального 
кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 
131) слова "яка є власністю держави" замінити словами "яка знаходиться у  
володінні держави"; 

3) частину десяту статті 9 Закону України "Про оперативно-
розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, 
ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого змісту: 
"Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також 
інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи 
оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами 
такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації 
після прийняття рішення регулюється законом"; 

4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" 
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити 
реченням такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати 
(розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення 
або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та 
заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або 
заходів"; 

5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити 
частиною п’ятою такого змісту: 

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення 
чи надання інформації на підставі Закону України "Про доступ до 
публічної інформації". 

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом: 

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, 
передбачені статтею 21 цього Закону; 

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо 
приведення законів України у відповідність із цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; 

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

Президент України 

 

В.ЯНУКОВИЧ 
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м. Київ  

13 січня 2011 

року  

№ 2939-VI 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 23 вересня 2014 р. № 481  

Київ 

Про затвердження Положення про Державну службу статистики 

України 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Положення про Державну службу статистики України, 

що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету 

Міністрів України згідно з переліком, що додається. 

 

Прем’єр-міністр 

України 

А.ЯЦЕНЮК 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України  

від 23 вересня 2014 р. № 481 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Державну службу статистики України 

 
1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який 
реалізує державну політику у сфері статистики. 

2. Держстат у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

3. Основними завданнями Держстату є: 
1) реалізація державної політики у сфері статистики; 
2) внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері 
статистики. 
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4. Держстат відповідно до покладених на нього завдань: 
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому 
порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівлі; 

2) розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих 
юридичних осіб і подає Міністру економічного розвитку і торгівлі проекти 
довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних 
планів державних статистичних спостережень; 

3) організовує виконання довгострокових програм розвитку державної 
статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень і  
подає звіти про їх виконання Міністрові економічного розвитку і торгівлі; 

4) затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну 
документацію статистичних спостережень (крім державних класифікаторів 
техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми 
первинної облікової документації, необхідної для їх проведення; 

5) здійснює керівництво всіма роботами, пов’язаними з підготовкою 
переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує 
проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і  
використання їх результатів, розробляє та затверджує програми переписів 
і  переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення 
переписів, методики переписів, Концепцію технології оброблення даних 
перепису населення, програми розроблення матеріалів переписів; 

6) здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та 
аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, 
складає національні рахунки; 

7) забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, 
готує звіти для користувачів щодо якості статистичних даних; 

8) організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-
економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною 
ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної 
статистичної звітності та проведення спеціально організованих 
статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, 
вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств); 

9) розробляє, вдосконалює та впроваджує науково обґрунтовану 
статистичну методологію; 

10) забезпечує створення та ведення Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України та реєстрів респондентів статистичних 
спостережень; 

11) розробляє, вдосконалює та впроваджує звітно-статистичну 
документацію, а також типові форми первинної облікової документації, 
необхідної для проведення статистичних спостережень; 

12) погоджує за поданням державних органів, органів місцевого 
самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну 



 

 

документацію, що пов’язані із збиранням і використанням 
адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової статистики, 
статистики платіжного балансу тощо; 

13) забезпечує методологічне керівництво погосподарським обліком 
у  сільських населених пунктах; 

14) складає загальний табель (перелік) і альбом форм державних 
статистичних спостережень, а також типових форм первинної облікової 
документації, необхідних для проведення державних статистичних 
спостережень, перелік звітної документації, що пов’язана із збиранням і  
використанням адміністративних даних; 

15) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією 
(крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної 
інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень; 

16) проводить моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на 
респондентів; 

17) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу 
необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та 
іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов’язану із 
збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних 
даних; 

18) надає державним органам та органам місцевого самоврядування 
статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені 
планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями 
Кабінету Міністрів України; 

19) проводить моніторинг та задовольняє потреби користувачів у  
статистичній інформації; 

20) забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації 
та оприлюднення основних положень статистичної методології; 

21) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист 
статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; 

22) проводить фундаментальні дослідження та прикладні розробки в 
галузі статистики; 

23) забезпечує розроблення та реалізацію єдиних технологічних 
підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на 
базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; 

24) забезпечує функціонування та розвиток інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики; 

25) забезпечує запровадження та функціонування системи управління 
якістю в органах державної статистики; 

26) забезпечує використання в практиці органів державної статистики 
міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій; 

27) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до 
його компетенції, бере участь у підготовці та укладає в порядку, 
передбаченому законодавством, відповідні міжнародні договори, 
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забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання 
зобов’язань за міжнародними договорами України; 

28) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи 
щодо співробітництва з ЄС, розробляє пропозиції щодо адаптації 
законодавства України у сфері статистики до законодавства ЄС; 

29) здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення; 
30) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать 

до сфери його управління; 
31) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

виробників і користувачів статистичної інформації з питань статистики, 
обліку, звітності та використання сучасних інформаційних технологій; 

32) забезпечує здійснення соціального діалогу у питаннях реалізації 
державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони 
праці та соціального захисту; 

33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з  
діяльністю Держстату, його територіальних органів, підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери його управління; 

34) здійснює інші повноваження, визначені законом. 
5. Держстат з метою організації своєї діяльності: 
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, 

здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням 
в апараті Держстату, його територіальних органах, на підприємствах, в  
установах та організаціях, що належать до сфери управління Держстату; 

2) здійснює добір кадрів в апарат Держстату та на керівні посади в  
його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що 
належать до сфери управління Держстату, формує кадровий резерв на 
відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату 
Держстату; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держстату, його 
територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до сфери управління Держстату, здійснює контроль за 
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію 
та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством 
порядку; 

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання 
завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення 
громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну 
взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню 
громадського контролю за діяльністю Держстату; 

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в 
апараті Держстату відповідно до встановлених правил. 

6. Держстат для виконання покладених на нього завдань має право: 



 

 

1) отримувати безоплатно (крім проведення окремих вибіркових 
обстежень фізичних осіб або сукупності таких осіб, за участь у яких 
респонденти отримують грошову компенсацію витрат часу) в 
установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на 
яких поширюється дія Закону України «Про державну статистику», 
включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, банки, громадські об’єднання, фізичних осіб-
підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним 
спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані 
бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних 
спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим 
доступом, а також пояснення, що додаються до них; 

2) застосовувати під час проведення державних статистичних 
спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, 
методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а 
також безпосереднього відвідування працівниками органів державної 
статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення 
статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і  
будівель, земельних ділянок тощо; 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних 
державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими 
технічними засобами; 

4) використовувати під час проведення статистичних спостережень 
електронні документи та електронний документообіг із додержанням 
вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах; 

5) проводити експертну оцінку та розрахунки (дорахунки) окремих 
статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології; 

6) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, 
перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих 
респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом 
порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та 
інших приміщень, ділянок юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, що перебувають на території України, а також фізичних 
осіб - підприємців; 

7) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної 
звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та 
інших перекручень первинних та статистичних даних; 

8) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення 
винних у порушенні вимог Закону України «Про державну статистику» 
посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, 
передбаченої законом; 

9) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані 
з  порушенням порядку подання або використання даних державних 
статистичних спостережень, і накладати адміністративні стягнення; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12


ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

45 

10) коментувати неправильне використання або тлумачення 
статистичної інформації; 

11) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити 
наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції 
Держстату; 

12) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для 
проведення статистичних спостережень; 

13) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і  
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів 
громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать 
до компетенції Держстату; 

14) надавати відповідно до законодавства статистичні дані 
міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною 
інформацією із статистичними органами ЄС, міжнародних організацій, а 
також статистичними службами іноземних держав. 

7. Держстат здійснює свої повноваження безпосередньо та через 
утворені в установленому порядку територіальні органи. 

8. Держстат у процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, 
тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними 
органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, 
профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами 
іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, 
установами та організаціями. 

9. Держстат в межах повноважень, передбачених законом, на основі і  
на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та 
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та 
законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів 
Мінекономрозвитку видає накази, організовує та здійснює контроль за їх 
виконанням. 

Нормативно-правові акти Держстату, видані у межах його 
повноважень на виконання Законів України «Про державну статистику», 
«Про Всеукраїнський перепис населення», «Про сільськогосподарський 
перепис», підлягають державній реєстрації в установленому порядку. 

Накази Держстату, видані в межах повноважень, передбачених 
законом, є обов’язковими до виконання органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. 

10. Держстат очолює Голова, який призначається на посаду та 
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра економічного 
розвитку і торгівлі. 

11. Голова Держстату: 
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1) очолює Держстат, здійснює керівництво його діяльністю, 
представляє Держстат у відносинах з іншими органами, підприємствами, 
установами та організаціями в Україні та за її межами; 

2) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та 
контролює виконання в апараті Держстату та його територіальних органах 
Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету 
Міністрів України та наказів Мінекономрозвитку; 

3) вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі 
пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері 
статистики, зокрема розроблені Держстатом проекти законів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів 
Мінекономрозвитку, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є 
інші міністерства; 

4) забезпечує виконання Держстатом наказів та доручень Міністра 
економічного розвитку і торгівлі з питань, що належать до сфери 
діяльності Держстату; 

5) забезпечує взаємодію Держстату із структурним підрозділом 
Мінекономрозвитку, відповідальним за взаємодію з Держстатом; 

6) забезпечує дотримання встановленого Міністром економічного 
розвитку і торгівлі порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку і  
Держстатом та вчасність її подання; 

7) звітує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі про 
виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та 
щорічних планів державних статистичних спостережень, виконання 
покладених на Держстат завдань, про усунення порушень і недоліків, 
виявлених під час проведення перевірок діяльності Держстату, його 
територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 

8) вносить Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо 
призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників, 
розподіляє обов’язки між своїми заступниками; 

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи 
апарату Держстату; 

10) затверджує за погодженням з Міністром економічного розвитку і  
торгівлі структуру територіальних органів Держстату; 

11) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів 
Держстату; 

12) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з  
Міністром економічного розвитку і торгівлі керівників і заступників 
керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату; 

13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, 
передбаченому законодавством про державну службу, державних 
службовців апарату Держстату; 

14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому 
законодавством про працю, працівників Держстату; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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15) вносить Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозиції 
щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та 
працівників Держстату і коштів, передбачених на його утримання, а також 
щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних 
органів Держстату, які є юридичними особами публічного права; 

16) призначає на посаду за погодженням з Міністром економічного 
розвитку і торгівлі та головами відповідних місцевих держадміністрацій та 
звільняє з посади керівників територіальних органів Держстату; 

17) призначає на посаду за погодженням з Міністром економічного 
розвитку і торгівлі і звільняє з посади заступників керівників 
територіальних органів Держстату; 

18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, 
організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому 
порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в 
межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління 
об’єктами державної власності, що належать до сфери управління 
Держстату; 

19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних 
органів Держстату; 

20) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної 
таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держстату; 

21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та 
працівників апарату Держстату, керівників його територіальних органів, 
присвоює їм ранги державних службовців; 

22) в установленому порядку вносить подання щодо представлення 
державних службовців та працівників апарату Держстату, його 
територіальних органів до відзначення державними нагородами України; 

23) залучає державних службовців та працівників територіальних 
органів Держстату, а за згодою керівників-державних службовців та 
працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату; 

24) утворює комісії, робочі та експертні групи; 
25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його 

компетенції; 
26) підписує накази Держстату; 
27) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для 

виконання державними службовцями і працівниками апарату Держстату та 
його територіальних органів доручення; 

28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 
12. Голова Держстату має двох заступників, у тому числі одного 

першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом 



 

 

Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на 
підставі пропозицій Міністра економічного розвитку і торгівлі. 

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держстату 
може утворюватися колегія. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання 
відповідного наказу Держстату. 

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових 
консультацій з основних питань діяльності в Держстаті можуть 
утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або 
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх 
кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова 
Держстату. 

14. Граничну чисельність державних службовців і працівників 
Держстату затверджує Кабінет Міністрів України. 

Структуру апарату Держстату затверджує Голова Держстату за 
погодженням із Міністром економічного розвитку і торгівлі. 

Штатний розпис та кошторис апарату Держстату затверджує Голова 
Держстату за погодженням із Мінфіном. 

Держстат є юридичною особою публічного права, має печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 
бланки, рахунки в органах Казначейства. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2000 р. N 1659 

Київ 

 

Про затвердження Положення про проведення 

статистичних спостережень та надання органами 

державної статистики послуг на платній основі 

 

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 820 (820-2011-п) від 

03.08.2011, N 842 (842-2013-п) від 21.11.2013) 

  

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  

1. Затвердити Положення про проведення татистичних спостережень 

та надання органами державної статистики послуг на платній основі, що 

додається.  

2. Визнати такими, що втратили чинність:  

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 

(1214-98-п) «Про затвердження Положення про виконання статистичних 

робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі» 

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1179);  

пункт 15 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету 

Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів 

державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 березня 2000р. N 501 (501-2000-п) (Офіційний вісник України, 2000 

р., N 12, ст. 457).  

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.  

 

Прем’єр-міністр України   В.ЮЩЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2013-%D0%BF


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 листопада 2000 р. N 1659 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення статистичних спостережень та 

надання органами державної статистики послуг на платній основі 

 

1. Це Положення визначає порядок і умови проведення статистичних 

спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі органами 

державної статистики.  

2. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання 

послуг на платній основі здійснюється за рахунок коштів замовників.  

3. Статистичні спостереження (інші роботи), послуги на платній 

основі можуть проводитися (надаватися) органами державної статистики 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на підставі поданих 

заявок та укладених договорів за державними фіксованими та 

регульованими цінами і тарифами, а також за контрактними цінами.  

4. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання 

послуг на платній основі повинне здійснюватися з використанням 

методології, що ґрунтується на результатах наукових досліджень, 

міжнародних стандартах і рекомендаціях, і забезпечувати достовірність та 

цілісність статистичної інформації, а також відкритість зведених 

статистичних даних згідно із законодавством.  

5. Органи державної статистики зобов’язані забезпечити збереження і 

захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.  

6. Контроль за проведенням статистичних спостережень (інших робіт) 

та наданням послуг на платній основі, а також за правильністю 

застосування цін і тарифів здійснюють у межах своєї компетенції 

відповідні органи державної статистики та інші органи виконавчої влади, 

на які згідно із законодавством покладено такі функції.  

7. Органи державної статистики можуть проводити статистичні 

спостереження (інші роботи) та надавати послуги на платній основі за 

переліком згідно з додатком.  

8. Кошти, одержані від статистичних спостережень (інших робіт) та 

надання послуг на платній основі, спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у галузі статистики та територіальними 

органами державної статистики зараховуються до спеціального фонду 

державного бюджету.  
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Додаток до Положення  
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 3 серпня 2011 р. N 820 (820-2011-п)  

 

ПЕРЕЛІК 

послуг, що надаються органами державної 

статистики на платній основі 

 
1. Проведення статистичних спостережень, не передбачених планом 

державних статистичних спостережень.  
2. Розроблення методологічних та організаційних засад спеціально 

організовуваних статистичних обстежень.  
3. Підготовка статистичних оглядів і довідок за запитами.  
4. Проведення перевірки правильності посилань у публікаціях, 

документах, монографіях, дисертаціях, доповідях, а також їх редагування 
та переклад у частині, що стосується статистичної діяльності.  

5. Надання послуг методичного характеру з питань обліку та 
статистики.  

6. Опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і 
фізичними особами, та проведення її статистичного аналізу.  

7. Надання послуг читальними залами для роботи із статистичними 
виданнями.  

8. Надання відомостей з ЄДРПОУ, в тому числі підготовка, видання і 
розповсюдження телефонних та інших довідників. 

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 842 (842-
2013-п) від 21.11.2013) 

9. Друкування та розповсюдження статистичної інформації, надання 
поліграфічних послуг у частині, що стосується статистичної діяльності.  

10. Створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення 
доступу до них, у тому числі в режимі реального часу.  

11. Розроблення, впровадження, супроводження та обслуговування 
програмного забезпечення для оброблення статистичних даних, а також 
надання відповідних роз’яснень.  

12. Комп’ютерне оброблення статистичних даних та проведення 
навчання користувачів щодо технології їх оброблення.  

13. Упровадження, супроводження та обслуговування програмно-
технічних комплексів для збирання, опрацювання, зберігання і проведення 
аналізу статистичних даних.  

14. Проведення науково-практичних (у тому числі міжнародних) 
симпозіумів, конференцій, короткострокових семінарів і нарад з питань 
обліку та статистики.  

Примітка. Послуги, зазначені у пунктах 9-13 переліку, не надаються Держстатом. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2013-%D0%BF


 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 22 січня 1996р. N 118  

Київ 

 

Про створення Єдиного державного реєстру підприємств  

та організацій України 

 

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1298 від 17.08.98 

N 1336 від 25.08.98 N 499 від 22.06.2005 N 40 від 24.01.2011 N 949 від 

17.10.2012 N 842 від 21.11.2013) 

 

З метою забезпечення єдиного державного обліку підприємств та 

організацій усіх форм власності Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр підприємств 

та організацій України (додається) і ввести його в дію з 1 січня 1996 року. 

2. Міністерству статистики вжити заходів для створення та ведення 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час формування 

Державного бюджету України та розроблення Державної програми 

економічного і соціального розвитку України передбачати щорічно 

виділення Міністерству статистики відповідних бюджетних асигнувань 

для забезпечення ведення і удосконалення Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України. 

4. Міністерству юстиції, Міністерству економіки, Міністерству 

статистики, Державному митному комітетові, Головній державній 

податковій інспекції у зв’язку із створенням Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України в місячний термін підготувати і подати 

в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти актів 

законодавства про вдосконалення діючої системи державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

5. Міністерству статистики: 

в місячний термін розробити й затвердити в установленому порядку 

документи і тарифи, що випливають із Положення про Єдиний державний 

реєстр підприємств та організацій України; 

забезпечити формування бази даних Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України на основі Державного реєстру звітних 

(статистичних) одиниць України із збереженням присвоєних суб’єктам 

господарської діяльності ідентифікаційних кодів. 

Міністерству фінансів передбачити виділення Міністерству 

статистики асигнувань на виконання зазначеної роботи. 

6. Підприємствам та організаціям, що не були внесені до Державного 

реєстру звітних (статистичних) одиниць України і згідно з Положенням 
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про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

підлягають включенню до останнього, а також суб’єктам господарської 

діяльності, в реєстраційних даних яких сталися зміни, подати до 31 березня 

1996 р. відповідним органам державної статистики документи, необхідні 

для включення до реєстру або внесення змін до нього. 

7. Державним податковим інспекціям з 1 квітня 1996 р. вважати 

недійсними і не приймати звіти, декларації, розрахунки і платіжні 

доручення підприємств та організацій, а Державному митному комітетові 

не проводити декларування та митне оформлення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності – резидентів України без 

ідентифікаційних кодів з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. Просити Національний банк дати відповідні вказівки 

установам банків. 

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 від 

17.10.2012)  

8. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 1996 р., постанову 

Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 538 «Про Державний 

реєстр звітних (статистичних) одиниць України» (ЗП України, 1993 р., 

N 12, ст. 257). 

 

Прем’єр-міністр України  

Міністр Кабінету Міністрів України  

Є.МАРЧУК  

В.ПУСТОВОЙТЕНКО  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 січня 1996 р. N 118 

(у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 червня 2005р. 

N 499 (499-2005-п) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 
 

(У тексті Положення слово «Держкомстат» у всіх відмінках замінено 

словом «Держстат» у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 

N 842 від 21.11.2013) 
 

1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та 

опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та 

організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також 

відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її 

межами. 

2. Суб’єктами Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (далі – Реєстр) є юридичні особи та відокремлені 

підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових 

форм господарювання, що находяться на території України та провадять 

свою діяльність на підставі її законодавства (далі – суб’єкти). 

3. Реєстр ведеться з метою: 

забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів; 

класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у 

формалізованому вигляді; 

проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо 

видів діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) та ліквідації суб’єктів; 

удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення реєстрів 

респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів). 

4. Інформаційний фонд Реєстру містить такі дані: 

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта; 

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна 

належність, форма власності, організаційно-правова форма 

господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, 

до сфери управління якого належить суб’єкт, тощо; 

довідкові – місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, 

засновників тощо; 
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реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та 

вчинення інших реєстраційних дій щодо них; 

економічні – виробничі та фінансово-економічні показники діяльності 

суб’єкта. 

5. Присвоєння ідентифікаційних кодів з Реєстру здійснюється: 

державними реєстраторами – суб’єктам, на яких поширюється дія 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців»; 

органами державної статистики – суб’єктам, на яких не поширюється 

дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» і відомості про які не становлять державну 

таємницю; 

відповідними центральними органами виконавчої влади – суб’єктам, 

відомості про які становлять державну таємницю. Таким органам Держстат 

передає ідентифікаційні коди для ведення відомчого обліку. Порядок 

передачі ідентифікаційних кодів для присвоєння їх суб’єктам 

затверджується Держстатом разом з відповідними центральними органами 

виконавчої влади. 

6. Ідентифікаційний код зберігається за суб’єктом, якому він 

присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. 

У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів 

виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний 

код.  

(Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ N 40 від 24.01.2011)  

У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої 

юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, 

відокремленого підрозділу ідентифікаційний код такої юридичної особи 

залишається за відокремленим підрозділом. 

В інших випадках припинення юридичної особи присвоєння її 

ідентифікаційного коду новоствореним суб’єктам забороняється. 

7. Ідентифікаційний код є обов’язковим для використання в усіх видах 

звітних та облікових документів суб’єкта і зазначається на його печатках 

та штампах. 

8. Органи державної статистики на підставі даних державних 

статистичних спостережень визначають відповідно до статистичної 

методології за підсумками діяльності за рік основний фактичний вид 

економічної діяльності суб’єкта, який зазначається в Реєстрі, про що 

інформується державний реєстратор. 

9. Ведення Реєстру здійснюється: 

на державному рівні – уповноваженим Держстатом органом 

державної статистики; 
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на територіальному рівні – територіальними органами державної 

статистики. 

10. Розпорядником Реєстру є Держстат, який: 

1) визначає засади ведення Реєстру; 

2) розробляє та затверджує нормативні і методичні документи з 

питань ведення Реєстру та користування ним, форми облікових карток; 

(Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 

N 842 від 21.11.2013)  

3) узагальнює практику ведення Реєстру; 

4) забезпечує ведення єдиного державного обліку суб’єктів; 

5) формує резерв ідентифікаційних кодів; 

6) передає ідентифікаційні коди та здійснює контроль за їх 

використанням; 

7) визначає відповідно до статистичної методології основний 

фактичний вид економічної діяльності суб’єктів; 

8) присвоює класифікаційні коди суб’єктам відповідно до державних 

класифікаторів; 

9) вносить до Реєстру дані щодо виробничих та фінансово-

економічних показників діяльності суб’єктів; 

10) здійснює контроль за повнотою заповнення реєстраційних та 

облікових карток; 

11) забезпечує: 

розроблення та вдосконалення технологій та програмних засобів 

ведення Реєстру; 

автоматизоване ведення Реєстру на державному рівні; 

зберігання еталону (страхової копії) Реєстру; 

12) передає територіальним органам державної статистики 

інформацію про внесення змін та доповнень до Реєстру; 

13) взаємодіє з інформаційними системами інших органів державної 

влади; 

14) видає бюлетені і збірники з питань Реєстру; 

15) надає інформацію з Реєстру на запити юридичних та фізичних осіб 

відповідно до законодавства. 

11. Територіальні органи державної статистики: 

1) забезпечують ведення єдиного державного обліку суб’єктів на 

відповідній території; 

2) передають державним реєстраторам ідентифікаційні коди і 

здійснюють контроль за їх використанням; 

3) перевіряють відомості, що містяться у реєстраційних картках, 

отриманих від державних реєстраторів, та здійснюють актуалізацію даних 

Реєстру; 

4) визначають відповідно до статистичної методології основний 

фактичний вид економічної діяльності суб’єктів; 
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5) присвоюють класифікаційні коди суб’єктам відповідно до 

державних класифікаторів; 

6) вносять до Реєстру дані щодо виробничих та фінансово-

економічних показників діяльності суб’єктів; 

7) забезпечують автоматизоване ведення Реєстру на територіальному 

рівні; 

8) передають інформацію про зміни та доповнення до Реєстру 

державного рівня; 

9) видають бюлетені і збірники з питань Реєстру; 

10) взаємодіють з інформаційними системами територіальних органів 

державної влади за погодженням із Держстатом; 

11) надають інформацію з Реєстру на запити юридичних та фізичних 

осіб відповідно до законодавства. 

12. Підставою для внесення до Реєстру або виключення з нього даних 

щодо суб’єктів, а також внесення змін до Реєстру є надходження від 

державного реєстратора до органу державної статистики інформації про 

вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Порядок надання інформації для внесення до Реєстру та інформації 

про дату взяття на облік і зняття з обліку в органах державної статистики 

затверджується Держстатом разом із Держпідприємництвом. 

Органи державної статистики перевіряють повноту заповнення 

реєстраційної картки та відповідність відомостей державним 

класифікаторам і вносять їх до реєстру. 

13. Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи в Україні для 

включення (внесення змін) до Реєстру в десятиденний строк після 

реєстрації подає відповідному органу державної статистики свідоцтво про 

реєстрацію, довіреність на здійснення представницьких функцій, 

положення про діяльність відокремленого підрозділу та заповнену 

облікову картку для включення (внесення змін) до Реєстру. 

Підставою для виключення з Реєстру відокремленого підрозділу 

іноземної юридичної особи в Україні є повідомлення органу, який здійснив 

реєстрацію такого підрозділу, про його ліквідацію, довідка державної 

податкової служби про зняття з обліку платників податків та заповнена 

облікова картка для виключення з Реєстру, які подаються до відповідного 

органу державної статистики. 

14. Інформація про відокремлені підрозділи юридичних осіб України, 

що знаходяться за її межами, вноситься до Реєстру на підставі відомостей, 

що містяться у відповідній обліковій картці Реєстру, та витягу з  

торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження щодо їх 

офіційної реєстрації або ліквідації, які подаються в органи державної 

статистики юридичними особами України, що створили такі підрозділи. 
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15. Органи державної статистики перевіряють повноту заповнення 

облікової картки та відповідність відомостей установчим документам 

суб’єкта і вносять їх до Реєстру. 

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в  

обліковій картці Реєстру, несе особа, що її заповнила. 

16. Відомості з Реєстру надаються органом державної статистики на 

запит суб’єкта у п’ятиденний строк.  

(Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ N 842 від 21.11.2013)  

У разі коли відомості про суб’єкта становлять державну таємницю, 

такі відомості надаються відповідними центральними органами виконавчої 

влади.  

(Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ N 842 від 21.11.2013)  

17. Дані, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, 

за винятком тих, що стосуються виробничих і фінансово-економічних 

показників діяльності суб’єктів та ідентифікаційних номерів фізичних осіб 

- платників податків. 

18. Користувачами даних Реєстру є юридичні та фізичні особи. 

Надання інформації з Реєстру здійснюється на підставі письмового 

запиту і є платним. 

Органи державної влади звільняються від плати за надання 

інформації, необхідної для здійснення визначених законодавством 

повноважень. 

Розмір плати за надання інформації з Реєстру, а також порядок і умови 

користування його даними встановлюються Держстатом. 

Передача інформації, одержаної з Реєстру, третім особам на 

комерційній основі забороняється. 

19. Ведення та вдосконалення Реєстру здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Кошти, одержані за надання інформації з Реєстру, використовуються 

відповідно до законодавства для здійснення заходів, пов’язаних з веденням 

та вдосконаленням Реєстру. 

(Положення в редакції Постанови КМ N 499 від 22.06.2005) 

http://wap.nau.ua/doc/?code=842-2013-%D0%BF
http://wap.nau.ua/doc/?code=842-2013-%D0%BF
http://wap.nau.ua/doc/?code=499-2005-%D0%BF
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КОДЕКС УКРАЇНИ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Витяг) 

(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, 
ст.1122) (Із змінами і доповненнями) 

 

Стаття 186³. Порушення порядку подання або використання 
даних державних статистичних спостережень 

Неподання органам державної статистики даних для проведення 
державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не 
в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною 
документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану 
первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України – тягне за собою накладення 
штрафу на громадян – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, на посадових осіб та громадян-суб’єктів 
підприємницької діяльності – від десяти до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно 
протягом року після накладення адміністративного стягнення тягнуть за 
собою накладення штрафу на громадян – від п’яти до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та 
громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятнадцяти до 
двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, 
приховування або перекручення даних державних статистичних 
спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для 
поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших 
носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело – тягне за 
собою накладення штрафу на громадян – від п’яти до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та 
громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(Кодекс доповнено статтею 186-3 згідно із Законом N 2992-12 від 
04.02.1993, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від 
07.02.1997, в редакції Закону N 1929-III від 13.07.2000) 

 
Стаття 244-3. Органи державної статистики 
Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання або 
використання даних державних статистичних спостережень (стаття 186-3). 
Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати 
адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, його 
заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього 
органу. 

(Кодекс доповнено статтею 244-3 згідно із Законом N 3350-12 від 
30.06.1993; в редакції Закону N 1929-III (1929-14 ) від 13.07.2000; із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3350-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5463-17


 

 

ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ СТАТИСТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 
 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 
 

Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств проводиться в  
усіх регіонах країни. Вибіркова сукупність домогосподарств, які 
обстежуються, репрезентує все населення України, за винятком 
військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться у місцях 
позбавлення волі, осіб, які постійно проживають у будинках – інтернатах, 
будинках для осіб похилого віку, гуртожитках (крім сімейних), а також 
маргінальних прошарків населення (безпритульні тощо). При формуванні 
вибіркової сукупності були також виключені території, які не можуть бути 
обстежені у зв’язку із радіоактивним забрудненням (зони відчуження та 
обов’язкового відселення.) 

Обстеження умов життя домогосподарств України проводиться 
відповідно до вимог міжнародних стандартів, а саме: 

–  принцип формування вибірки домогосподарств для обстеження як 
імовірнісної, стратифікованої, багатоступеневої, територіальної;  

–  добровільна згода домогосподарства на участь в обстеженні;  
–  періодична зміна (ротація) респондентів (домогосподарств);  
–  повна відмова від методу балансу доходів і витрат сімейних 

бюджетів;  
–  мінімальне навантаження на домогосподарство;  
–  вивчення споживання домогосподарства протягом короткого часу;  
–  можливість отримання науково обґрунтованих оцінок якості 

інформації, зокрема, точності;  
–  екстраполяція (поширення) даних вибіркового обстеження на 

генеральну сукупність – усе населення країни;  
–  супровід публікацій результатів обстеження методологічними 

коментарями для користувачів даними.  
Первинна інформація отримується шляхом опитування респондентів. 

Опитування респондентів здійснюють фахівці з інтерв’ювання, які є 
штатними працівниками органів державної статистики.  

Базове вибіркове обстеження умов життя домогосподарств забезпечує 
отримання інформації щодо соціально-економічних характеристик сектору 
домогосподарств, необхідних для макроекономічних розрахунків, а також 
для проведення всебічного аналізу рівня життя населення України, 
моніторингу бідності у відповідності до міжнародних стандартів та потреб 
користувачів інформації всіх рівнів. 

Цілі проведення обстеження:  
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–  комплексне дослідження рівня життя населення та окремих 
соціальних груп, зокрема – структури доходів, витрат та споживання, 
житлових умов та ін.;  

–  спостереження за диференціацією населення за рівнем добробуту;  
–  визначення структури фактичних витрат населення, необхідної для 

здійснення розрахунків індексу споживчих цін;  
–  визначення соціально-демографічних характеристик 

домогосподарств у періоди між переписами населення;  
–  забезпечення інформаційної бази для досліджень бідності, 

ефективності та адресності заходів щодо соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення та інших актуальних питань;  

–  забезпечення інформації, необхідної для моніторингу різних 
цільових державних та регіональних програм розвитку країни та її 
регіонів;  

–  отримання інформації для розрахунків макроекономічних 
показників розвитку країни та окремих галузей економіки;  

–  здійснення міжнародних порівнянь показників рівня життя 
населення.  

Для одержання інформації вибіркове обстеження умов життя 
домогосподарств передбачає три складові частини із застосуванням різних 
інструментів обстеження.  

І. Збір даних щодо загальної характеристики домогосподарства – 
основне (базове) інтерв’ю. Опитування домогосподарства проводиться на 
початку обстеження за програмою відповідного запитальника стосовно 
загальних характеристик домогосподарства: його складу, житлових умов, 
наявності та використання земельних ділянок, худоби і птиці та 
характеристики його членів: антропометричних даних, рівнів освіти, 
статусів зайнятості тощо. Крім того, під час опитування фахівець 
з інтерв’ювання заповнює контрольну картку складу домогосподарства, 
в якій протягом усього періоду обстеження спостерігаються зміни в його 
складі.  

ІІ. Спостереження за витратами і доходами домогосподарств 
протягом кварталу. Здійснюється за допомогою двох інструментів 
обстеження:  

–  тижневого щоденника поточних витрат, який заповнюється 
безпосередньо домогосподарством двічі на квартал. У ньому респонденти 
(домогосподарства) щоденно записують усі витрати та надають їх 
детальний опис (наприклад, по куплених продуктах харчування – назва 
продукту, його вага та вартість, місце покупки). Крім того, в щоденнику 
домогосподарство вказує інформацію про щоденне споживання продуктів, 
вироблених у особистому підсобному господарстві або отриманих 
у подарунок.  

–  квартального запитальника, за допомогою якого проводиться 
щоквартальне опитування домогосподарства в перший місяць після 



 

 

звітного кварталу. На цьому етапі здійснюється збір даних щодо значних 
та нерегулярних витрат, зокрема, пов’язаних із купівлею продуктів 
харчування для споживання протягом тривалого періоду часу (мішків та 
ін.), а також щодо доходів домогосподарства. Оскільки домогосподарствам 
складно пригадати всі витрати та доходи за квартал, вони записують їх 
протягом кварталу в «Журналі квартальних витрат».  

Головними напрямками, за якими ведеться щоквартальне 
спостереження, є вивчення:  

–  структури споживчих грошових витрат домогосподарств 
на придбання товарів та послуг;  

–  структури інших витрат (матеріальної допомоги іншим 
домогосподарствам, витрат, пов’язаних із веденням особистого підсобного 
господарства, з придбанням нерухомості, будівництвом та капітальним 
ремонтом житла та господарських будівель, формуванням заощаджень 
тощо);  

–  значення особистого підсобного господарства для формування рівня 
матеріального добробуту домогосподарства (надходження та використання 
продукції особистого підсобного господарства для власного споживання, 
отримання грошових коштів від її продажу тощо);  

–  структури доходів та інших джерел надходжень 
у домогосподарство. При цьому окремо вивчаються доходи, які отримує 
кожен член домогосподарства (оплата праці, пенсії, стипендії, допомоги по 
безробіттю тощо), а також ті види доходів, які надходять 
у домогосподарство в цілому (допомоги на дітей, допомоги від родичів та 
інших осіб, доходи від продажу нерухомості та майна, субсидії на оплату 
житла, комунальних продуктів та послуг, використання заощаджень тощо).  

ІІІ. Одноразові тематичні опитування здійснюються за допомогою 
анкет під час проведення квартального опитування:  

− витрат домогосподарств на будівництво та ремонт житла 
і господарських будівель;  

− доступу домогосподарств до окремих товарів та послуг;  
− оцінки членами домогосподарств стану свого здоров’я та рівня 

доступності окремих видів медичної допомоги;  
− самооцінки домогосподарствами рівня достатності своїх доходів;  
− доступу домогосподарств до Інтернету;  
− наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування (раз 

у два роки).  
В обстеженні умов життя домогосподарств не спостерігаються 

витрати і доходи домогосподарств, пов’язані зі здійсненням ними 
підприємницької, фермерської та самостійної трудової діяльності 
(за виключенням частини прибутків, які домогосподарства направляють 
на власне споживання, тобто певного еквіваленту заробітної плати).  
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Методичні пояснення щодо основних термінів та системи показників, 

які характеризують стан матеріального добробуту домогосподарств 
 

Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають 
в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім 
необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або 
частково об’єднують та витрачають кошти.  

Діти – особи у віці до 18 років, які не перебувають у шлюбі. 
Молоді сім’ї – сім’ї, і яких чоловік та дружина віком до 35 років 

(включно). 
Дорослі – особи у віці 18 років і старші, а також особи до 18 років, які 

перебувають у шлюбі. 
Особи непрацездатного віку (крім дітей) – жінки у віці 57 років і  

старші, чоловіки у віці 60 років і старші.  
Особи працездатного віку (крім підлітків у віці 16–17 років) – жінки 

у віці 18–56 років, чоловіки у віці 18–59 років.  
Пенсіонер – особа, яка отримує пенсію і не працює.  
Працююча особа – особа, яка надала ствердну відповідь на запитання 

«Чи працюєте в даний час?». Працюючі пенсіонери також відносяться до 
категорії «працюючі».  

Непрацююча особа – особа, яка надала негативну відповідь на 
запитання «Чи працюєте в даний час?». 

Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена 
домогосподарства – відношення загальної кількості членів 
домогосподарства до кількості працюючих осіб у його складі.  

Індекс маси тіла – відношення ваги тіла до квадрату росту.  
 

Система показників, які характеризують стан матеріального 

добробуту домогосподарств 
Починаючи з 2002 р. статті споживчих грошових та сукупних витрат 

розроблені з урахуванням міжнародної класифікації індивідуального 
споживання товарів і послуг за цілями (СОІСОР–НВS), рекомендованої до 
використання Євростатом. Згідно з цією класифікацією сформовано 12 
основних розділів споживчих витрат:  

продукти харчування та безалкогольні напої;  
алкогольні напої та тютюнові вироби;  
одяг та взуття;  
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива;  
меблі, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне 

утримання житла;  
охорона здоров’я;  
транспорт;  
зв’язок;  
відпочинок та культура;  



 

 

освіта;  
ресторани та готелі;  
різні товари та послуги.  
Для всебічного висвітлення стану матеріального добробуту 

домогосподарств, аналізу структури їх доходів, інших джерел існування, а  
також – основних статей витрат та напрямів використання ресурсів, до 
системи показників рівня життя домогосподарства включені:  

І. Доходи і ресурси домогосподарств  
1.1. Грошові доходи  
1.2. Негрошові доходи  
1.3. Загальні доходи  
1.4. Сукупні ресурси  

ІІ. Витрати домогосподарства  
ІІ.1. Споживчі грошові витрати  
ІІ.2. Неспоживчі грошові витрати  
ІІ.3. Грошові витрати  
ІІ.4. Споживчі сукупні витрати  
ІІ.5. Неспоживчі сукупні витрати  
ІІ.6. Сукупні витрати  
 

Доходи і ресурси домогосподарств  
Грошові доходи домогосподарств складаються з суми грошових та 

натуральних (в грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами 
домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового 
податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької 
діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, 
дивідентів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від 
продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції 
особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих у порядку 
самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (пільг та субсидій 
готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та 
палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-
курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб та інших грошових 
доходів. 

Негрошові доходи домогосподарства включають вартість спожитої 
продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком 
поточних витрат на її виробництво – витрат на насіння, посадковий 
матеріал, добрива, сільськогосподарський реманент, паливо, мастильні 
матеріали, худобу, птицю та бджіл, корми та медикаменти для худоби та 
птиці, на оплату транспортних, сільськогосподарських та інших послуг 
тощо), в порядку самозаготівель, вартість подарованих родичами та 
іншими особами продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, суми пільг та безготівкових субсидій на оплату житлово-



ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

65 

комунальних послуг, електроенергії та палива, а також – суму 
безготівкових пільг на оплату путівок для лікування та відпочинку, на 
купівлю ліків, лікування, зубопротезування тощо, на оплату послуг 
транспорту та зв’язку. 

Загальні доходи домогосподарства складаються з суми грошових та 
негрошових доходів.  

Сукупні ресурси домогосподарства складаються із загальних 
доходів, використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді 
позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також повернених 
домогосподарству боргів. Цей показник відображає потенційні ресурси 
домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, незалежно від 
джерел їх надходження.  

Витрати домогосподарства  
Витрати – це сума платежів домогосподарств за товари та послуги, 

отримані в звітному періоді, сума коштів, направлених ними на купівлю 
акцій, сертифікатів, валюти, нерухомості, на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, допомогу родичам і знайомим, на вклади до банківських 
установ, на податки (крім прибуткового) та інші внески. Для всебічного 
аналізу використання ресурсів домогосподарств вивчаються грошові 

витрати, які відповідають вищенаведеному визначенню, їх основні 
складові – споживчі та неспоживчі грошові витрати, а також 
обраховуються споживчі та неспоживчі сукупні витрати та зведений 
показник сукупних витрат. 

Грошові витрати складаються з сум споживчих та неспоживчих 
грошових витрат. Грошові витрати включають суми, фактично сплачені 
домогосподарством по відповідних статтях, і не враховують вартість 
натуральних надходжень, безготівкові пільги та субсидії. 

Споживчі грошові витрати – це грошові витрати домогосподарства 
на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, 
товарів та послуг. Включаються всі витрати домогосподарств на ці цілі 
незалежно від місця їх здійснення (у торговельній мережі, зі складу 
підприємства, організації, на ринку чи у окремих громадян). До цієї статті 
включаються також вартість куплених товарів та продуктів харчування для 
годування домашніх тварин–улюбленців (котів, собак, папуг тощо). 

Неспоживчі грошові витрати – включають витрати, пов’язані з  
веденням особистого підсобного господарства (купівля насіння, добрив, 
сільськогосподарського реманенту, палива та мастильних матеріалів 
тощо), грошову допомогу родичам та іншим особам, витрати на купівлю 
нерухомості, на будівництво та капітальний ремонт житла та 
господарських  будівель, на купівлю великої рогатої худоби, коней та 
багаторічних насаджень для особистого підсобного господарства, на 
придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст вкладів до банківських 
установ, аліменти, збори та внески, а також інші грошові витрати, які не 
згадувалися раніше. 



 

 

Сукупні витрати складаються з суми споживчих та неспоживчих 
сукупних витрат. Вони включають фактично сплачені грошові витрати 
домогосподарства, вартість натуральних надходжень, суми пільг та 
безготівкових субсидій.  

Вартість подарованих домогосподарством родичам та іншим особам 
продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства, 
включаються до сукупних витрат у зв’язку з постійним характером цієї 
допомоги. Сукупні витрати характеризують структуру використання 
домогосподарством сукупних ресурсів. 

Споживчі сукупні витрати складаються з грошових витрат, а також 
– вартості спожитих домогосподарством продовольчих товарів, отриманих 
з особистого підсобного господарства та в порядку самозаготівель або 
подарованих родичами та іншими особами, суми отриманих пільг на 
оплату телефону, проїзд в транспорті, туристичних послуг, путівок на бази 
відпочинку тощо, на оплату ліків, вітамінів, інших аптекарських товарів, 
медичних послуг (у тому числі стоматологічних послуг, проведення 
обстеження та отримання процедур, лікування в стаціонарі тощо). 

Неспоживчі сукупні витрати складаються з грошових та 
негрошових витрат домогосподарства на допомогу родичам та іншим 
особам; витрат на купівлю нерухомості, на капітальний ремонт, 
будівництво житла та господарських будівель на купівлю великої рогатої 
худоби, коней та багаторічних насаджень для особистого підсобного 
господарства, на придбання акцій, сертифікатів, валюти, вкладів до 
банківських установ, аліментів, податків (крім прибуткового), зборів, 
внесків та інших грошових платежів, використаних заощаджень, позик та 
повернених домогосподарством боргів. 

Показники диференціації населення за рівнем матеріального 

добробуту та нерівності розподілу доходів (витрат) по окремих групах 

населення 
Починаючи з 2007 р. в основу дослідження диференціації рівня життя 

домогосподарств покладені показники грошових та загальних доходів 
замість показників грошових та сукупних витрат, які застосовувалися у 
1999–2006 рр.  

Починаючи з 2011 р. при розрахунках середньодушових показників, а 
також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем 
матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики 
розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення 
мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при 
збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу. 

Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу 
обумовлений існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат 
(плата за житло та паливо, товари тривалого користування тощо), тобто 
спостерігається так звана економія на розмірі домогосподарства. В основу 
розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну шкалу, що 
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застосовується в національній практиці досліджень питань бідності, за 
якою першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім 
іншим – 07 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має в своєму складі 
2,4 умовних особи: 1+0,7+0,7=2,4).  

Для вивчення нерівномірності розподілу домогосподарств за рівнем 
матеріального добробуту використовується метод групувань, за яким 
домогосподарства (населення) розподіляються в порядку зростання 
середньодушових еквівалентних показників доходів на квантилі та за 
інтервалами доходів.  

Квантилі розподілу ділять впорядковану (ранжовану за зростанням 
розміру ознаки – наприклад, за розміром середньодушових еквівалентних 
грошових доходів) генеральну сукупність (домогосподарств або 
населення) на однакові за чисельністю групи. Для аналізу даних 
застосовується поділ генеральної сукупності на децилі (десять однакових 
груп). 

Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення – 
співвідношення мінімального рівня доходів серед 10% найбільш 
забезпеченого населення до максимального рівня доходів серед 10% 
найменш забезпеченого населення.  

Децильний коефіцієнт фондів – співвідношення сумарних доходів 
населення у першому та останньому децилях.  

Розподіл доходів за децильними групами домогосподарств 
(населення) відображає частки доходів, які отримує відповідна децильна 
група домогосподарств (населення). 

Чисельність домогосподарств (населення) з рівнем 

середньодушових еквівалентних доходів на місяць нижче 
прожиткового мінімуму – визначається на підставі даних розподілу 
домогосподарств (населення) за рівнем середньодушових еквівалентних 
доходів і є підсумком числа домогосподарств (осіб), рівень доходів яких 
нижче величини прожиткового мінімуму, діючого в державі на момент 
аналізу.  

Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для 
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 
його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору 
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон 
України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999р. № 966-ХІV).  

Шкала еквівалентності – система коефіцієнтів, що надаються 
членам домогосподарства у відповідності до їхніх демографічних 
характеристик, і які відображають зменшення мінімально необхідних 
потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру 
домогосподарства та зміні його складу. 

 



 

 

КУЛЬТУРА 
 

У цьому розділі статистики обліковується інформація про мережу та 
діяльність закладів культури та мистецтва, а також розвиток спорту в  
області. 

Закладами культури вважають театри, концертні організації, музеї, 
бібліотеки, демонстраторів фільмів, клубні заклади, школи естетичного 
виховання (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади) тощо. 

Демонстраторами фільмів є суб’єкти кінематографії, які здійснюють 
демонстрування (публічний показ) фільмів (кінотеатри, міські та сільські 
кіноустановки, відеозали та відеоустановки). 

Спортивна школа – складова система фізичної культури та спорту, 
яка надає знання, формує та забезпечує потреби особистості в творчій 
самореалізації спортивних здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою 
подальшої підготовки спортсменів високої кваліфікації. 

Інформаційною базою для статистики культури є дані державних 
статистичних спостережень: 

–  ф. № 8-нк (річна) «Звіт про діяльність музею за 20__ рік» 
(складають музеї (юридичні особи)); 

–  ф. № 9-нк (річна) «Звіт про діяльність театру за 20__ рік» 
(складають театри (юридичні особи)); 

–  ф. № 12-нк (річна) «Звіт про діяльність концертної організації, 
професійного творчого колективу за 20__ рік» (складають концертні 
організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)); 

–  адміністративної звітності управління культури та управління 
фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації. 
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 
 

У цьому розділі статистики обліковуються дані про житловий фонд, 
забезпеченість населення житлом, обладнання житлового фонду окремими 
видами благоустрою, оплату населенням житлово-комунальних послуг та 
електроенергії. 

Для економічного аналізу використовуються такі абсолютні величини 
як загальна і житлова площа; кількість квартир та будинків; заборгованість 
населення за житлово-комунальні послуги тощо та такі відносні показники 
як забезпеченість населення житлом (у середньому на одного жителя м2 
загальної площі), рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг. 

Житловий фонд – сукупність житлових приміщень у житлових 
будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях. 

До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки з 
двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а 
також гуртожитки. 

До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного 
проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та 
інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки 
для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для 
студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські 
будинки, притулки для бездомних та ін. 

До нежитлових будівель – готелі, ресторани, кафе та подібні будівлі; 
офісні та торговельні будівлі; будівлі транспорту та засобів зв’язку; 
промислові будівлі та склади; будівлі для публічних виступів, закладів 
освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші 
(будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної 
діяльності, в’язниці, армійські казарми та ін.). 

Загальна площа житлових приміщень складається з площі 
житлових кімнат, підсобних приміщень (за винятком вхідних тамбурів в 
одноквартирних будинках) і літніх приміщень, підрахованих із такими 
знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас – 0,3; лоджій – 0,5; 
засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0. 

Підсобні приміщення – це приміщення кухні, ванної кімнати чи 
душової, санвузла, квартирного коридору чи прихожої, вбудованих у 
квартири кладових чи шаф. У гуртожитках до підсобних приміщень, крім 
вищевказаних, належать приміщення культурно-побутового призначення і 
медичного обслуговування. 

До загальної площі житлових будівель не включають площу: 
–  сходових кліток, ліфтових холів, тамбурів, загальних коридорів, 

вестибюлів, галерей; 
–  нежилих приміщень, зайнятих житлово-експлуатаційними 

організаціями, магазинами, відділеннями зв’язку, дитячими установами, 
підприємствами служби побуту тощо. 



 

 

Забезпеченість населення житлом визначають як відношення 
загальної площі житлових приміщень (враховуючи житловий фонд, що 
знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю 
припинили діяльність) до чисельності постійного населення на 1 січня 
наступного за звітним року. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 
визначають як відношення сплати (з урахуванням боргу) за звітний місяць 
(з початку року, за рік у цілому) до нарахування за цей місяць (з початку 
року, за рік у цілому) як по всіх видах послуг у цілому, так і по кожному 
виду послуг зокрема. 

Джерелами статистичної інформації для проведення розрахунків є 
дані державних статистичних спостережень: 

–  ф. № 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 20__ 
року» (складають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних 
осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи 
місцевого самоврядування – про індивідуальні (садибні) житлові будинки, 
що перебувають на праві приватної власності в громадян у сільській 
місцевості); 

–  ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг та електроенергії» (складають юридичні 
особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому 
числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-
будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги). 

 



ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

71 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 

ДЕМОГРАФІЯ ТА ПЕРЕПИС 
 

Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території 
держави на систему адміністративних одиниць. 

Адміністративно-територіальна одиниця – автономна республіка, 
область, район, місто, район у місті, об’єднана територіальна громада, 
селище міського типу, село, селище. 

Щільність населення – ступінь населеності певної території, 
розраховано діленням чисельності наявного населення на площу території 
країни в цілому чи окремого регіону. 

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на 
певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої 
відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців). 

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент 
перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня 
відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.  

Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке 
проживає у міських населених пунктах. Сільське населення – населення, 
яке проживає у сільських населених пунктах. До міських населених 
пунктів належать міста та селища міського типу, до сільських – села і  
селища. 

Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене 
визначення чисельності населення на території країни або її частини без 
проведення перепису населення. 

Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня 
базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням 
природного і міграційного рухів населення, а також змін чисельності 
населення внаслідок адміністративно-територіальних змін. 

Розрахунки (оцінки) складу населення за віком базуються на методі 
пересування за віком. Пересування за віком – перехід осіб певного віку "х" 
до наступного віку "х+1", при цьому чисельність цих осіб відповідно 
зменшується внаслідок смертності та змінюється за рахунок міграції. 

Вік – період від народження людини до того чи іншого моменту 
життя. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на 
цей момент. 

Вікова група населення – сукупність людей певного віку. 
Демографічне навантаження – узагальнююча кількісна 

характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на 
суспільство непродуктивним населенням. 

Навантаження на осіб у віці 16–59 років – відношення чисельності 
населення у віці 0–15 років, 60 років і старше до чисельності населення у  
віці 16–59 років. 



 

 

Навантаження на осіб у віці 15–64 роки – відношення чисельності 
населення у віці 0–14 років, 65 років і старше до чисельності населення у  
віці 15–64 роки. 

Середній вік населення – середня арифметична зважена через 
ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку на 
чисельність населення у відповідному віці) на загальну чисельність 
постійного населення. 

Медіанний вік населення – вік, який поділяє чисельність населення 
на дві рівні за обсягом частини: одна – молодше медіанного віку, друга – 
старше його. 

Середньорічна чисельність населення – розрахована як середня 
арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року. 

Загальний приріст (скорочення) міського та сільського  
населення – сума природного приросту (скорочення), міграційного 
приросту (скорочення) і чисельності населення, яке змінило категорію 
міського на сільське і навпаки внаслідок адміністративно-територіальних 
змін. 

Загальний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб наявного 
населення – відношення загального приросту (скорочення) населення до 
середньорічної чисельності наявного населення. 

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між 
кількістю живонароджених та кількістю померлих. 

Природний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб наявного 
населення (загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення)) – 
відношення природного приросту (скорочення) населення до 
середньорічної чисельності наявного населення або різниця між 
загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності. 

Народжуваність, смертність на 1000 осіб наявного населення 
(загальні коефіцієнти народжуваності, смертності) – відношення 
відповідно кількості живонароджених і кількості померлих протягом 
календарного року до середньорічної чисельності наявного населення. 

Загальні коефіцієнти природного руху населення (загальні 
коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту 
(скорочення) населення) застосовують переважно для оцінки змін 
чисельності населення під впливом народжуваності та смертності. 
Демографічна ситуація на певній території, процеси народжуваності та 
смертності вивчають за допомогою системи спеціальних показників, 
оскільки загальні коефіцієнти природного руху населення суттєво залежать 
від складу населення за статтю та віком, який сформувався під впливом 
коливань у числах народжень і смертей у минулому. 

Інформація щодо народжуваності формується за результатами 
щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, 
які надають територіальні органи Міністерства юстиції України. 
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Живонародження (народження дитини) – повне вигнання або 
витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості 
вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки 
життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних 
м’язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася 
плацента. 

Мертвонародження (мертвонароджений плід) – це смерть продукту 
зачаття до його повного зігнання або витягання з організму матері 
незалежно від тривалості вагітності; на смерть указує той факт, що після 
такого відділення плід не дихає чи не виявляє інших будь-яких ознак 
життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або явні рухи довільних 
м’язів. 

Кількість позашлюбних народжень (кількість живонароджених у 
матерів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі) включає 
народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків 
встановлюють шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини, які 
не перебувають у шлюбі, або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, 
про що зазначають в актовому записі про народження. 

Вікові коефіцієнти народжуваності (кількість живонароджених на 
1000 жінок відповідного віку) характеризують інтенсивність народження 
в окремих вікових групах жінок і виключають вплив вікової структури на 
коефіцієнти народжуваності. 

Вікові коефіцієнти народжуваності – відношення кількості 
живонароджених дітей (живонароджень) упродовж року в жінок цієї 
вікової групи до середньорічної чисельності жінок у цьому віці. При 
визначенні показників вікової групи молодше 20 років умовно взята 
чисельність жінок віком 15–19 років. Розрахунок показника для вікової 
групи 15–49 років здійснено з урахуванням дітей, народжених жінками у 
віці старше 49 років і молодше 15 років. 

Вікові коефіцієнти народжуваності розраховано за п’ятирічними 
віковими групами. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в  
середньому дітей народила б одна жінка упродовж усього 
репродуктивного періоду (15–49 років) при збереженні в кожному віці 
рівня народжуваності того року, для якого обчислені вікові коефіцієнти. 
Сумарний коефіцієнт народжуваності обчислюється як сума вікових 
коефіцієнтів народжуваності для вікових груп в інтервалі 15–49 років. 

Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє 
число років, яке проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні 
смертності залишаться такими, якими вони були на рік розрахунку. 

Інформація щодо смертності формується за результатами щорічної 
статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які 
надають територіальні органи Міністерства юстиції України, лікарських 



 

 

свідоцтв про смерть, фельдшерських довідок про смерть, лікарських 
свідоцтв про перинатальну смерть. 

Вік померлого – період від народження людини до моменту смерті. 
Вік визначають кількістю повних років,  що прожиті людиною на цей 
момент, для дітей до 1 року – кількістю повних місяців, а для дітей до 1  
місяця – кількістю повних днів, годин. 

Кількість померлих дітей у віці до 1 року на 1000 живонароджених 
(коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року) – відношення кількості 
померлих у віці до 1 року до кількості живонароджених. 

Кількість померлих дітей у віці до 5 років на 1000 

живонароджених (коефіцієнт смертності дітей у віці до 5 років) – 
відношення кількості померлих у віці до 5 років до кількості 
живонароджених. 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 та до 5 років обчислюються з  
урахуванням року народження померлих дітей. Це пов’язано з тим, що 
померлі діти одного віку можуть бути народженими у два різні (суміжні) 
роки. 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами 
розраховані діленням кількості померлих дітей у віці до 1 року від 
вказаних причин смерті на кількість живонароджених. 

Перинатальний період – період, який починається з 22-го повного 
тижня (154-го дня) внутрішньоутробного життя плода (у цей час у нормі 
маса плода становить 500 г) і закінчується після 7 повних днів після 
народження. 

Розробка причин смерті з 2005 року здійснюється у відповідності з  
Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених 
проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10). 

Смерть, пов’язана з вагітністю – це смерть жінки, яка настала під 
час вагітності або в межах 42 днів після пологів, незалежно від причини. 

Материнська смерть – зумовлена вагітністю (незалежно від її 
тривалості та локалізації) смерть жінки, що настала в період вагітності або 
протягом 42 днів після закінчення вагітності з будь-якої причини, 
пов’язаної з вагітністю, обтяженої нею або її веденням, але не від 
нещасного випадку чи з випадкових причин. 

Материнська смерть, безпосередньо пов’язана з акушерськими 
причинами (прямі акушерські причини) – смерть матері внаслідок 
акушерських ускладнень стану вагітності (тобто вагітності, пологів та 
післяпологового періоду), а також унаслідок втручань, недогляду, 
неправильного лікування або низки подій, пов’язаних з будь-якою з 
вищезгаданих причин. 

Материнська смерть, опосередковано пов’язана з акушерськими 
причинами (непрямі акушерські причини) – смерть унаслідок хвороби, 
що існувала раніше або виникла під час вагітності без зв’язку з  
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безпосередньою акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним 
впливом вагітності. 

Стандартизовані коефіцієнти смертності – перерахунок фактичних 
загальних коефіцієнтів смертності в умовні показники, розраховані за 
фіксованою структурою населення (європейським стандартом). 

Інформація щодо шлюбів та розлучень формується за результатами 
щорічної  статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, 
які надають територіальні органи Міністерства юстиції України, та даних 
Державної судової адміністрації України. 

Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення (загальний 
коефіцієнт шлюбності) – відношення кількості зареєстрованих протягом 
календарного року шлюбів до середньорічної чисельності наявного 
населення. 

Кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення (загальний 
коефіцієнт розлучуваності) – відношення кількості зареєстрованих 
протягом календарного року розлучень до середньорічної чисельності 
наявного населення. 

Середній вік осіб, які взяли шлюб, визначають як середню 
арифметичну зважену через ділення загального числа людино-років на 
загальну кількість осіб, які взяли шлюб. 

Медіанний вік осіб, які взяли шлюб – це вік, який розподіляє 
чисельність осіб, які взяли шлюб, на дві однакові частини: одна – молодше 
медіанного віку, друга – старше його. 

 

МІГРАЦІЯ 
 

Інформація щодо міграції формується за результатами щорічної 
статистичної розробки даних талонів зняття з реєстрації місця проживання 
в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи, які 
надають територіальні підрозділи Державної міграційної служби України. 

Міграційний рух населення – демографічний процес, що змінює 
чисельність і склад населення за рахунок його територіального 
переміщення. 

Міграційні потоки за своїми складовими частинами поділяють на 
внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну міграції. 

Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка 
відбувається в межах одного регіону (області). 

Міжрегіональна міграція – міграція населення з одного регіону в  
інший у межах України. 

Міждержавна міграція – вибуття населення за межі України або 
прибуття до України з інших країн. 

Прибуття/вибуття – реєстрація територіальними підрозділами 
Державної міграційної служби України кожного окремого випадку зміни 
місця проживання особи. 



 

 

Кількість прибулих визначають за відомостями про реєстрацію місця 
проживання особи. 

Кількість вибулих визначають за талонами зняття з реєстрації місця 
проживання в Україні. 

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між 
кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі. 

Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 
1000 осіб наявного населення) – відношення міграційного приросту 
(скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення. 
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ОСВІТА 
 

У цьому розділі статистики обліковуються дані про дошкільні, 
загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, 
підготовку аспірантів та докторантів. 

Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) – це ясла, ясла-садки, дитячі 
садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу 
(спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо. 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 
розраховується як відношення загальної кількості вихованців дошкільних 
навчальних закладів, уключаючи дітей, охоплених соціально-педагогічним 
патронатом, до загальної кількості дітей у віці 1–6 років (без дітей, що 
навчаються в перших класах, організованих у школах), помножене на 100. 

Загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) – це школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи 
всіх ступенів, школи соціальної реабілітації, спеціальні школи (школи-
інтернати), а також вечірні (змінні) школи. 

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова 
школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна 
школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) 
– повну загальну середню освіту. 

Професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) – навчальні заклади 
для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. 
Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно 
пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація 
«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду 
(категорії). 

Вищі навчальні заклади – це університети, академії, інститути, 
консерваторії, коледжі, технікуми, училища тощо.  

У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з  
питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які 
характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців. 

Так, починаючи з 2004/05 навчального року наводяться дані про 
прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки 
розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують 
навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного 
рівня). 

Інформаційною базою для статистики освіти є дані державних 
статистичних спостережень: 

–  ф. № 85-к (річна) «Звіт про діяльність дошкільного навчального 
закладу за 20 ___ рік» (складають юридичні особи, які здійснюють 
діяльність у сфері дошкільної освіти); 



 

 

–  ф. № 77-РВК (один раз на рік) «Звіт про кількість дітей шкільного 
віку» станом на 1 вересня звітного року (складають відділи освіти 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів); 

–  ф. № 2-3 нк (один раз на рік) «Звіт вищого навчального закладу на 
початок 20__/__ навчального року» (складають вищі навчальні заклади); 

–  ф. № 1-НК (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури» 
(складають вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають 
аспірантуру або докторантуру); 

–  дані адміністративної звітності управління освіти і науки 
Тернопільської облдержадміністрації. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

У цьому розділі статистики обліковується інформація, що 
характеризує динаміку показників як загальної захворюваності, так і за 
окремими хворобами, про мережу та кадри медичних закладів тощо. 

Захворюваність населення. Розподіл даних про захворювання 
населення за класами хвороб до 1999 року здійснено відповідно до 
Міжнародної статистичної класифікації хвороб і причин смерті дев’ятого 
перегляду (1975 року), з 1999 року – Міжнародної статистичної 
класифікації хвороб та споріднених проблем десятого перегляду (МКХ–
10). 

Рівень захворюваності визначають як частку від ділення кількості 
хворих із уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну 
кількість постійного населення. 

У кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-

поліклінічну допомогу населенню, враховано всі медичні заклади, що 
ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, 
поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські пункти охорони 
здоров’я тощо). 

У лікарняних закладах обліковуються ліжка на кінець року, 
забезпечені необхідним устаткованням і готові для прийому хворих, 
незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні. 

У загальну кількість лікарів уключено всіх лікарів із вищою 
медичною освітою на кінець року, які зайняті в лікувальних, санаторно-
курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, 
науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, 
в апараті управління закладами охорони здоров’я тощо. У цьому 
показнику до 2008 року були враховані як лікарі-стоматологи з вищою 
освітою, так і зубні лікарі, що мають середню медичну освіту. Починаючи 
з 2008 року, в загальній кількості лікарів не враховують зубних лікарів, що 
мають середню медичну освіту. 

У кількість середнього медичного персоналу включено всіх осіб з  
середньою медичною освітою (крім зубних лікарів), які зайняті в  
лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах 
соціального захисту, дошкільних навчальних закладах, школах, будинках 
дитини тощо на кінець року. 

Інформаційною базою для статистики охорони здоров’я є дані 
адміністративної звітності управління охорони здоров’я Тернопільської 
облдержадміністрації, обласного комунального центру профілактики та 
боротьби зі СНІД тощо. 

 



 

 

ПОЛІТИЧНА ТА ІНША СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

У цьому розділі статистики обліковуються дані про мережу та 
результати діяльності громадських організацій. 

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб 
та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і  
свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою 
утворюється як громадська організація або громадська спілка. 

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками 
та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого 
є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути 
юридичні особи приватного права та фізичні особи. 

Джерелом статистичної інформації є дані державного статистичного 
спостереження за ф. № 1-громадська організація (річна) «Звіт про 
діяльність громадської організації» (складає керівний орган громадської 
організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до 
Закону України «Про громадські об’єднання»). 

 



ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

81 

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ 
 

У цьому розділі статистики вживаються такі терміни: 
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнають 

протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка 
посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність. 

Адміністративне стягнення – міра відповідальності, що 
застосовують з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, з метою додержання законів України, поваги до правил 
співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 
правопорушником, так і іншими особами. 

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності 
– дані надаються на основі проведення державного статистичного 
спостереження щодо фактів офіційної реєстрації правопорушень 
адміністративного законодавства територіальними органами, що 
уповноважені розглядати справи згідно Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

Кримінальний кодекс України – систематизована сукупність 
юридичних норм, установлених найвищим органом законодавчої влади, 
що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які 
покарання належить застосовувати до осіб, що їх вчинили. 

Злочином визнають передбачене кримінальним законом суспільно 
небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну 
і  економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші 
права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним 
законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок. 

Кількість виявлених злочинів – офіційно виявлені суспільно 
небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом.  

Умисним злочин визнають тоді, коли особа, яка його вчинила, 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, 
передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо 
допускала настання цих наслідків. 

Тяжкими злочинами визнають умисні діяння, що являють 
підвищену суспільну небезпеку. 

Відповідальність неповнолітніх – кримінальній відповідальності 
підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років; 
особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 
підлягають кримінальній відповідальності лише за вбивство, умисне 
заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, 
зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне 
хуліганство, умисне знищення або пошкодження майна юридичних та 



 

 

фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення 
дій, які можуть викликати аварію поїзда. 

Усього засуджено осіб – дані надаються на основі фактів офіційної 
реєстрації кількості осіб, що були засуджені територіальними судовими 
інстанціями Державної судової адміністрації України. 

Наркотичними засобами визнають лікарські препарати та речовини 
(барбаміл, кодеїн, морфін, омнопон, фенамін, ефедрон тощо), а також 
рослини або їх частини, що містять наркотики (різні сорти конопель, маку 
або макової соломи тощо). 

Психотропні речовини – до наркотичних засобів належать і деякі 
психотропні речовини, що включені в перелік наркотичних засобів (ДЕТ, 
ДМТ, ЛСД, мескалін, альфітамін, амобарбітал та ін.). Прекурсори – 
токсичні речовини (фенілацетон, ацетон, ефедрін, калію перманганат). 

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що 
розповсюджується в часі та просторі. 

Джерелами статистичної інформації є дані: 
–  державного статистичного спостереження за ф. № 1-АП (річна) 

«Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які 
притягнуті до адміністративної відповідальності» (складають органи, 
уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення); 

–  адміністративної звітності прокуратури Тернопільської області, 
Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 
Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, 
територіального управління Державної судової адміністрації України у 
Тернопільській області та управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. 
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РИНОК ПРАЦІ 
 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

Державне статистичне спостереження  

«Економічна активність населення (ЕАН)» 

 
Спостереження здійснюється методом вибіркового обстеження 

населення (домогосподарств) з питань ЕАН. Базою проведення обстежень 
виступає сукупність домогосподарств, відібраних в усіх регіонах країни на 
науково обґрунтованих засадах. Щомісячний обсяг вибіркової сукупності 
домогосподарств формується з урахуванням схеми ротації, за якою кожне 
відібране домогосподарство опитується 6 разів: 3 місяці поспіль 
опитування – перерва в 9 місяців – опитування 3 місяці поспіль. 

Обстеження проводяться за місцем постійного проживання населення 
спеціально підготовленими працівниками (фахівцями із інтерв’ювання) 
шляхом безпосереднього опитування (на добровільних засадах) осіб віком 
15–70 років (включно), які проживають у відібраних домогосподарствах. 
До домашнього господарства відносяться всі особи, які разом проживають 
та ведуть спільне господарство.  

Період проведення опитування населення здійснюється щомісячно 
впродовж 15 календарних днів та розпочинається з тижня, який є  
наступним після звітного періоду – обстежуваного тижня (з понеділка по 
неділю), що включає 15 число місяця. 

Обстеженню підлягають члени одного домогосподарства у віці15–70 
років (включно), які постійно проживають в цьому домашньому 
господарстві (незалежно від наявності реєстрації та її характеру).  

Обстеженню не підлягають: 
домогосподарства: 
–  територіально розташовані в зоні відчуження (I зона) та зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення (II зона) радіаційного забруднення 
внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, а з 2014 року також на 
тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та м.  
Севастополя; 

 у яких всі особи молодші 15 або старші 70 років; 

 у яких проживає одинока особа, яка має явні розумові чи інші 
відхилення, через які неспроможна надати об’єктивну інформацію, 
необхідну для заповнення анкет. 

особи, які належать до нижче зазначених категорій:  
–  студенти та учні всіх типів навчальних закладів, які виїхали та 

тимчасово проживають в іншій місцевості і підлягають опитуванню за 
місцем їх навчання; 



 

 

–  особи, які перебувають на військовій строковій службі (крім осіб, 
призваних на військово-навчальні збори), а також курсанти, які 
проживають в казармах; 

–  особи, які перебувають в інституціональних закладах (у місцях 
позбавлення волі, будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку 
тощо); 

–  особи, які в період відвідування домогосподарства були тимчасово 
відсутні та їхнього повернення не очікують впродовж наступних 12місяців.  

Інформація щодо основних показників розробляється в розрізі 
регіонів щоквартально, широкий розріз питань – один раз на рік.  

Економічно активне населення складається з населення обох статей 
віком 15–70 років включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує 
пропозицію робочої сили на ринку праці. 

За результатами вибіркового обстеження населення 
(домогосподарств) з питань економічної активності все населення країни у  
віці 15–70 років розподіляється на три взаємовиключні та вичерпні 
категорії: зайняті, безробітні, економічно неактивні (поза робочою силою).  

До складу економічно активного населення (робочої сили) входять 
тільки ті особи, які займались економічною діяльністю, або шукали роботу 
і були готові приступити до неї, тобто класифікуються як «зайняті» або 
«безробітні» (у визначенні МОП). Відповідно до правил пріоритетності 
зайнятості надається перевага перед безробіттям, а безробіттю – перед 
відсутністю економічної активності.  

Рівень економічної активності – визначається як відношення (у  
відсотках) кількості економічно активного населення віком 15–70 років до 
всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-
демографічної групи. 

Зайняті економічною діяльністю (надалі – зайняті) – вважаються 
особи віком 15–70 років, які:  

працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину: 
а) за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, 

індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному 
(сімейному) підприємстві; 

б) працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що 
належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому 
селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої 
внаслідок цієї діяльності; 

були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче 
місце, власне підприємство (справу), але не працювали впродовж 
обстежуваного періоду з певних причин. 
Зайнятість означає не тільки роботу за заробітну плату (за наймом), 

але також і заради одержання прибутку чи сімейного доходу на власному 
підприємстві, включаючи виробництво в особистому селянському 
господарстві, з метою ринкової реалізації виробленої продукції. 
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До складу зайнятого населення не включаються особи, які виконують 
неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та особи, які виконують 
тільки домашні обов’язки. Громадська добровільна діяльність не є  
економічним видом діяльності і має три визначальні риси:  

не повинна оплачуватись;  
виконується за власним бажанням, без примусу, на відміну, 

наприклад, від строкової військової служби; 
виконується для організації, громади чи особи, з якою відсутні 

родинні зв’язки, поза власним домашнім господарством. 
У рамках концепції робочої сили зайнятості надається перевага перед 

будь-яким іншим видом економічної активності/неактивності.  
Рівень зайнятості розраховується як відношення (у відсотках) 

кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення 
зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.  

Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років 
(зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які 
одночасно відповідають трьом основним умовам: 

–  не мали роботи (прибуткового заняття); 
–  активно шукали роботу або намагались організувати власну справу 

впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили 
конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти оплачувану 
роботу за наймом чи на власному підприємстві; 

–  були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих 
тижнів, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з 
метою отримання оплати або доходу. 

До категорії безробітних відносяться також особи, які приступають до 
роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають 
відповіді тощо. 

Рівень безробіття (за методологією МОП) – розраховується як 
відношення (у відсотках) кількості безробітних певної вікової групи до 
економічно активного населення (робочої сили) відповідного віку або 
відповідної соціально-демографічної групи. 

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) – особи, 
які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або «безробітні». 

До складу цієї категорії населення включаються незайняті особи, які 
належать до наступних соціальних груп: 

–  пенсіонери;  
–  студенти (учні) денної форми навчання; 
–  особи, які виконують домашні (сімейні) обов’язки; 
–  особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу (див. 

«зневірені»); 
–  особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають де і  

як її знайти; 



 

 

–  інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, 
діяльність яких не відноситься до економічної (виконання неоплачуваної 
чи добровільної роботи тощо). 

Зневірені – це особи, які не мали роботи, були готові приступити до 
неї, але впродовж останнього місяця припинили активні пошуки роботи, 
тому що вичерпали всі можливості для її пошуку. 

Зареєстрований ринок праці. За адміністративними даними 
державної служби зайнятості аналізується стан зареєстрованого ринку 
праці. Щомісячна інформація відрізняється від квартальної більш вузьким 
колом питань, що вивчаються, та коротшими термінами обробки й 
оприлюднення інформації. Інформація по містах та районах наводиться в 
розрізі районних та Тернопільського міськрайонного центрів зайнятості. 

Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи 
працездатного віку, які зареєстровані у територіальних органах 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в 
сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та 
здатні приступити до роботи.  

Безробітними також визнають інвалідів, які не досягли пенсійного віку 
та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу згідно 
чинного законодавства, а також осіб молодше 16-річного віку, які 
працювали та були звільнені в зв’язку зі змінами в організації виробництва 
і праці. 

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України 
«Про зайнятість населення» змінено методологію формування державною 
службою зайнятості системи показників зареєстрованого ринку праці. 
Зокрема, статус безробітного надається незайнятим особам з першого дня 
реєстрації в державній службі зайнятості незалежно від зареєстрованого 
місця проживання чи місця перебування. 

Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у  
відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі 
зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.  

З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження 
населення з питань економічної активності, проводиться розрахунок 
середньої за рік кількості зареєстрованих безробітних. Відповідний 
показник рівня зареєстрованого безробіття розраховується по відношенню 
до економічно активного населення працездатного віку за відповідний 
період. 

Аналіз його співвідношення з показником рівня безробіття (за 
методологією МОП) надає змогу оцінити ефективність державної політики 
щодо запобігання масовому безробіттю та певною мірою ступінь довіри 
громадян до держави стосовно питання працевлаштування та 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, особливо на регіональному рівні. 
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Попит на робочу силу на зареєстрованому ринку праці – кількість 
вільних робочих місць (вакантних посад), про які повідомили роботодавці 
(підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці) державну 
службу зайнятості.  

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче 
місце (вакантну посаду) розраховують як відношення кількості 
зареєстрованих безробітних до кількості вільних робочих місць, вакантних 
посад, заявлених роботодавцями. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Державні статистичні спостереження з питань статистики праці на 
підприємствах, установах, організаціях надають інформацію стосовно 
динаміки процесів, що відбуваються у сфері найманої праці, щодо зміни 
кількості працівників, розміру номінальної та реальної заробітної плати, 
стану її виплати, неповної зайнятості працівників (вимушеної та 
добровільної), стану укладання колективних договорів, характеристик 
якісного складу окремих категорій працівників.  

Ці спостереження організовані за однаковими принципами, але 
здійснюються різними методами й охоплюють різні кола звітних одиниць. 
Особливості організації та отримання даних за їх результатами наведено 
нижче. 

1. Державне статистичне спостереження «Обстеження 

підприємств із питань статистики праці» (ОПСП). 
За часом реєстрації даних ОПСП складається зі щомісячних (ф.№1-

ПВ (місячна) «Звіт із праці») та щоквартальних (ф.№1-ПВ (квартальна) 
«Звіт із праці») спостережень. Щомісячні спостереження відрізняються від 
квартальних більш вузьким колом питань, що вивчаються, та коротшими 
термінами обробки й оприлюднення інформації. Окремі блоки питань 
щоквартальних спостережень вивчаються один раз на рік. 

Спостереженням охоплюються юридичні особи та їхні відокремлені 
підрозділи, які використовують найману працю (далі – підприємства). Не 
охоплюються обстеженнями підприємства з кількістю працюючих менше 
10 осіб і фізичні особи-підприємці та наймані у них працівники. 

До 2009р. включно цими спостереженнями не охоплювалися малі 
підприємства, визначені за статистичним цензом, а також фізичні особи-
підприємці та наймані у них працівники. 

Починаючи з 2010р. для організації зазначених спостережень 
застосовується комбінований підхід, який полягає у наступному. Великі та 
середні підприємства із середньою кількістю працюючих (уключаючи 
позаштатних працівників) 50 і більше осіб обстежуються на суцільній 
основі, а малі підприємства з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб – із 
застосуванням вибіркового методу (вибірки). Таким чином, обстежувану 
сукупність складають усі підприємства України з кількістю працюючих 10 



 

 

і більше осіб. Зазначений підхід забезпечує надійне оцінювання основних 
показників на національному та регіональному рівнях за секціями та 
розділами КВЕД. 

У зв’язку зі зміною в організації спостереження, що стосується 
охоплення одиниць обстеження, безпосереднє порівняння даних 2010–
2017р. з аналогічними даними попередніх років є некоректним. 

Облікова кількість штатних працівників – це показник кількості 
працівників на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або 
останнє число місяця, включаючи тих працівників, які були звільнені в цей 
день. 

До облікової кількості штатних працівників включаються всі особи, 
які прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком 
один день i більше, із дня зарахування їх на роботу. 

У формах державного статистичного спостереження кількість 
працівників наводиться не тільки на певну дату, а й у середньому за 
звітний період (місяць).  

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, 
які перебувають у трудових відносинах з підприємством і отримують 
заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівники, за якими 
зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та 
пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення 
нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації), працюючі за цивільно-правовими 
договорами. Працівник ураховується тільки один раз (за місцем основної 
роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого 
часу. 

Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік): 
–  за звітний місяць – шляхом підсумовування кількості працівників 

облікового складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 
31 число, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і ділення одержаної 
суми на відповідне число календарних днів звітного місяця; 

–  за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості 
найманих працівників за всі місяці роботи у звітному році та ділення 
одержаної суми на кількість місяців року (тобто на 12). 

Рух працівників облікового складу характеризується змінами 
облікової кількості штатних працівників унаслідок прийому на роботу та 
вибуття з різних причин.  

У кількості прийнятих працівників ураховуються особи, які 
зараховані на підприємство наказом (розпорядженням) власника 
підприємства (установи, організації) про прийняття на роботу в звітному 
періоді. 

У кількість працівників, які вибули з підприємства, включаються всі 
особи, які у звітному періоді залишили роботу на цьому підприємстві, 
незалежно від причин звільнення. 
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Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій 
і натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні 
ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види 
оплати за невідпрацьований час. Вона також включає податок з доходів 
фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, що сплачуються працівником. 

До номінальної заробітної плати не відносяться: грошове 
забезпечення кадрових військовослужбовців і осіб рядового та 
начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів 
фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплата 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів 
підприємства, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, що сплачується роботодавцем.  

У національній статистичній практиці номінальна заробітна плата 
розраховується як середньомісячна штатного працівника – шляхом ділення 
нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за звітний місяць 
(період) на середньооблікову кількість штатних працівників і на кількість 
місяців у періоді.  

Також визначається показник середньої заробітної плати за 
відпрацьовану годину – шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати 
праці штатних працівників на кількість відпрацьованих людино-годин за 
відповідний період. 

Фонд оплати праці складається з: 
1. Фонду основної заробітної плати. 
2. Фонду додаткової заробітної плати. 
3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових 
окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням 
виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать 
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 
спеціальними системами й положеннями, компенсаційні та інші грошові та 
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або 
які провадяться понад установлені зазначеними актами норми та визначені 
в колективному договорі підприємства. 

Не включаються до фонду оплати праці доходи (дивіденди, 
проценти) від акцій і внесків у майно підприємства, установи, організації, 



 

 

нараховані працівникам, які є членами акціонерного товариства та 
перебувають у їх обліковому складі. 

Індекс номінальної заробітної плати характеризує зміну розміру 
нарахованої номінальної заробітної плати працівників у звітному періоді 
порівняно з базисним.  

Індекс реальної заробітної плати – характеризує зміну купівельної 
спроможності номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з  
базисним під впливом зміни цін на товари й послуги та ставок податку з  
доходів фізичних осіб і обов’язкових відрахувань. Визначається діленням 
індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без 
урахування податку з доходів фізичних осіб і єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування) на індекс 
споживчих цін за той же період. 

Розрахунок індексу реальної заробітної плати здійснюється відповідно 
до методики, затвердженої наказом Держстату України від 11.09.2012 № 
378, що побудована на засадах резолюції щодо міжнародних порівнянь 
реальної заробітної плати, яка прийнята 8-ю Міжнародною конференцією 
статистиків праці 1954 року. 

Неповна зайнятість працівників існує у двох формах: вимушена та 
добровільна. 

Вимушену неповну зайнятість характеризує кількість працівників, 
які прийняті на умовах повного робочого дня (тижня), але були переведені 
з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), а також 
перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період 
припинення виконання робіт). 

Добровільну неповну зайнятість характеризує кількість працівників, 
які згідно з трудовою угодою прийняті на роботу на умовах неповного 
робочого дня (тижня) з власної ініціативи (крім сумісників), або яким 
надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою 
працівника.  

Інформацію про кількість колективних договорів (укладених і 
зареєстрованих) подають підприємства, установи та організації, на яких 
вони діють, згідно з Законом України «Про колективні договори і угоди».  

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами – 
це працівники, які перебувають у штаті підприємства, незалежно від 
членства у профспілці, включаючи також тих, які на момент складання 
звіту були відсутні з різних причин (перебували у відпустці у зв’язку з  
вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або 
колективним договором підприємства).  

 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/378/metod.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/378/metod.zip
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2. Державне статистичне спостереження «Умови праці на 

підприємствах» 
Спостереження проводиться за ф. №1-ПВ (умови праці) (один раз на 

два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 
шкідливими умовами праці».  

Спостереженням охоплюються юридичні особи та відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, визначені за переліком органів державної 
статистики, без виділення структурних підрозділів, основним видом 
економічної діяльності яких є: 

 

Код за КВЕД 
Назва секцій (груп) 

секції групи 

А 01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 
 01.2 Вирощування багаторічних культур 

 01.3 Відтворення рослин 

 01.4 Тваринництво 

 01.5 Змішане сільське господарство 

 01.6 
Допоміжна діяльність у сільському господарстві та 
післяурожайна діяльність 

В  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
С  Переробна промисловість 

D  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

Е  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

F  Будівництво 

Н  
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

J 61 Телекомунікації (електронний зв'язок) 

Q 86 Охорона здоров'я 

 
Обстеження проводиться один раз у два роки. 
Оцінку умов праці здійснюють на підставі результатів проведеної 

атестації робочих місць за умовами праці (санітарно-гігієнічні дослідження 
факторів виробничого середовища та трудового процесу), результати якої 
відображають у картах умов праці на кожне враховане робоче місце або 
групу аналогічних місць, та затвердженого наказом керівника переліку 
робочих місць, професій, робіт і посад на підприємстві, зайнятість 
працівників у яких за результатами атестації робочих місць за умовами 
праці дає право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими та 
важкими умовами праці. 

Облікова кількість працівників – це показник кількості штатних 
працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, наприклад, 



 

 

на перше або останнє число місяця, включаючи тих працівників, які були 
звільнені в цей день. 

До облікового складу працівників повинні включатися всі особи, які 
прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком один 
день i більше, із дня зарахування їх на роботу. 

У ф. №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови 
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» 
кількість працівників облікового складу наводиться на певну дату (31 
грудня). 

Кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці, включає працівників, що працюють на робочих місцях, де 
хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний 
норматив, установлений відповідно до Державних санітарних норм та 
правил «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 08.04.2014 №248. 

Працівники, які працюють в умовах перевищення гігієнічних 
нормативів, ураховуються по кожному шкідливому виробничому фактору 
окремо незалежно від їх кількості, що впливає на одного працівника. 
Водночас, у загальну кількість зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці кожен працівник враховується тільки один раз. 

Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими та 
важкими умовами праці та за особливий характер праці встановлюються 
відповідно до чинного законодавства, згідно з відповідними нормативними 
актами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України 
Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість 
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі  
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, 
Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в  
яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (Список №1, 
Список № 2). 

3. Державне статистичне спостереження «Стан виплати заробітної 

плати»(СВЗП) 
Спостереження проводиться на базі Розділу ІІ «Заборгованість перед 

працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування» 
ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», методом суцільного обстеження 
основного масиву. 

Перелік звітних одиниць (респондентів) формується на державному 
рівні раз на рік. Основою для формування переліку звітних одиниць 
(респондентів) для проведення обстеження СВЗП є генеральна сукупність 
одиниць для державного статистичного спостереження «Обстеження 
підприємств із питань статистики праці» (ОПСП).  

Обстеження СВЗП охоплює такі звітні одиниці: 
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 відібрані для ОПСП, з кількістю працюючих 50 і більше осіб – 
на суцільній основі; 

 з кількістю працівників від10 до 49 осіб, відібрані для ОПСП; 

 з кількістю працівників від 10 до 49 осіб, не відібрані для 
ОПСП; 

 унаслідок відбору за чисельним цензом;  

 державні, казенні та комунальні підприємства, організації 
(установи, заклади) та їхні відокремлені підрозділи, з кількістю 
працівників більше 9 осіб – на суцільній основі; 

 щодо яких реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі – 
підприємства-банкрути).  

Підприємства звітують до органів державної статистики в разі 
наявності заборгованості з виплати заробітної плати.  

Інформація згідно з показниками щодо заборгованості з виплати 
заробітної плати збирається та розробляється за трьома категоріями 
одиниць: 

 економічно активні; 

 підприємства-банкрути; 

 економічно неактивні, тобто які призупинили або припинили 
діяльність і не повідомили про погашення заборгованості. 

Перелік підприємств-банкрутів визначається відповідно до списків 
суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 
які формує спеціально уповноважений орган з питань банкрутства. 
Інформація по підприємствах-банкрутах розробляється на підставі звітів 
самих підприємств або арбітражних керуючих. 

Додатково розробляється інформація щодо економічно неактивних 
одиниць. Такі одиниці фактично не є в цей час респондентами державних 
статистичних спостережень, не надають статистичні звіти з праці до 
органів державної статистики, а показник невиплаченої заробітної плати є  
оцінкою, яка здійснена на підставі останніх звітів, поданих ними у 2013–
2016 роках. 

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно не 
виплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним 
працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства 
– сумісникам та працюючим за договорами, а також звільненим 
працівникам. 

Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в  
грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком 
обов’язкових для всіх працівників відрахувань (податок з доходів фізичних 
осіб і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 



 

 

страхування), строк виплати якої минув до кінця місяця, в якому вона 
повинна бути виплачена.  

Заборгованість із виплати заробітної плати може утворюватися за  
рахунок власних коштів підприємства, а також місцевого та Державного 
бюджетів.  

До суми заборгованості за рахунок коштів Державного бюджету 
включаються також компенсаційні виплати працівникам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які належать до фонду оплати 
праці.  

Заборгованість у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
включає допомоги працівникам по тимчасовій непрацездатності через 
хворобу (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, 
хворим членом сім’ї), по вагітності та пологах, при народженні дитини, а  
також у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним 
захворюванням, яке спричинило втрату працездатності. 

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, 
включає штатних працівників облікового складу, працюючих за 
сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників, 
яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до 1 числа 
звітного місяця, незалежно від тривалості (кількості місяців) невиплаченої 
заробітної плати. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

У цьому розділі статистики обліковується інформація про надання 
населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних 
послуг та субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання 
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, надання 
допомоги окремим верствам населення, про мережу будинків-інтернатів 
для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), про 
функціонування притулків, будинків сімейного типу і прийомних сімей, 
інформація про кількість пенсіонерів і розміри їхніх пенсій, а також про 
інвалідність. 

Середній розмір призначеної субсидії на 1 сім’ю в звітному місяці 
визначають як відношення суми призначених субсидій у звітному місяці 
до кількості сімей, яким призначено субсидії в звітному місяці. 

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів 
(дорослих і дітей) є медико-соціальними закладами, що призначені для 
постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів або дітей, які 
потребують догляду. 

Вихованці будинків сімейного типу – це діти, які влаштовані до  
дитячого будинку сімейного типу на підставі Угоди про організацію 
дитячого будинку сімейного типу. 

Прийомні діти – це діти, які виховуються в сім’ї на підставі Угоди 
про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне 
проживання. 

Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки, що 
підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них. 

Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися 
без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, 
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням 
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх 
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та 
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 
внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою 
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а  
також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких 
відмовились батьки, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі 
охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші 
родичі та безпритульні діти. 

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на 
правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. 

Опіку, піклування встановлюють над дітьми-сиротами і дітьми, 
позбавленими батьківського піклування. Опіку встановлюють над 



 

 

дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 
до 18 років. 

Кількість пенсіонерів – загальна кількість пенсіонерів, незалежно від 
виду пенсії, яку вони отримують. 

Пенсії, допомоги – різні види соціальних допомог, які надаються 
державою та місцевими органами влади окремим верствам населення 
(малозабезпеченим сім’ям, допомоги батькам по догляду за дитиною у віці 
до 3-х років, одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини та 
інші). 

Суми призначених місячних пенсій включають відомості про 
призначені, а не про виплачені пенсії, у т.ч. працюючим пенсіонерам та 
пенсіонерам, які проживають у будинках-інтернатах для громадян 
похилого віку та інвалідів. Ці суми розраховують за даними особових 
рахунків усіх пенсіонерів, у т.ч. за віком. 

Середній розмір призначених місячних пенсій за віком 
розраховують як відношення загальної суми призначених пенсій усім 
пенсіонерам, які знаходяться на обліку в органах Пенсійного фонду, до їх 
кількості (загальної або за віком). 

Мінімальний розмір пенсії за віком – це мінімальна грошова сума з 
урахуванням компенсаційних виплат у зв’язку з ростом споживчих цін, 
отримання якої гарантовано населенню державою на умовах, передбачених 
пенсійним законодавством. 

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження 
життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким 
розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального 
захисту та допомоги.  

Інформаційною базою для статистики соціального захисту є дані: 
–  ф. № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Звіт про надання населенню 

субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» та ф. № 

1-субсидії (паливо) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій 
готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 
твердого і рідкого пічного побутового палива» (складають спеціальні 
служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-
комунальних послуг); 

–  адміністративної звітності департаменту соціального захисту 
населення Тернопільської облдержадміністрації, служби у справах дітей 
Тернопільської облдержадміністрації, Тернопільського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Головного управління 
Пенсійного фонду України в Тернопільській області. 
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ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

Методологічні положення щодо організації державного статистичного 

спостереження з короткострокової статистики будівництва 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження з  
короткострокової статистики будівництва є отримання даних щодо обсягів 
виконаних будівельних робіт та розрахунок індексу будівельної продукції, 
який є одним з основних індикаторів у зазначеній галузі статистики.  

Державне статистичне спостереження з короткострокової статистики 
будівництва здійснюється за формою № 1-кб (місячна) «Звіт про 
виконання будівельних робіт». 

Основні визначення та терміни: 
Будівлі – це споруди, що складаються  з несучих огороджувальних 

або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють 
наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або 
перебування людей, тварин, рослин, а також предметів. За призначенням 
будівлі розподіляються на два види – житлові й нежитлові. 

Відокремлений підрозділ юридичної особи – філія, інший підрозділ 
юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє 
продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені 
юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і  
захист юридичної особи. 

Господарський спосіб –  це спосіб будівництва, при якому будівельні 
роботи виконуються безпосередньо підприємством (будівельною 
дільницею, ремонтно-будівельним цехом, іншим виробничим 
підрозділом), для якого будується об’єкт, та оплачуються за рахунок 
коштів цього ж підприємства. 

ДК БС – Державний класифікатор будівель та споруд. 
Житлові будівлі – житлові будинки (будинки масової забудови, 

котеджі та будинки підвищеної комфортності, будинки садибного типу, 
будинки житлові готельного типу) та гуртожитки (житлові будинки для 
колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку 
та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, 
будинки для біженців, гуртожитки для робітників і службовців, 
гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та 
сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше). 

Інженерні споруди – це об'ємні, площинні або лінійні наземні, 
надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих і в  
окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для 



 

 

виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, 
матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, 
транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких і газоподібних 
продуктів і таке інше.  

Капітальний ремонт будівлі – це комплекс ремонтно-будівельних 
робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і  
обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, 
поліпшенням експлуатаційних показників, а також покращання 
планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних 
габаритів об’єкта. 

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності. 
Нежитлові будівлі – готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі 

офісні, торговельні; будівлі транспорту та засобів зв'язку; будівлі 
промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, 
медичного й оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі 
сільсько-господарського призначення, для культової та релігійної 
діяльності, в'язниці, армійські казарми і таке інше). 

Обсяг виконаних будівельних робіт – це вартість будівельних, 
монтажних та інших робіт, що виконуються під час нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, 
споруд, технічного переоснащення підприємств. Вартість матеріалів 
замовника (у тому числі наданих на давальницьких умовах), використаних  
при виконанні робіт у звітному періоді, уключається до загального обсягу 
будівельних робіт за фактичною вартістю їх придбання. До обсягу 
виконаних будівельних робіт уключаються роботи, виконані як підрядним, 
так і господарським способом.  

Обсяг реалізованих будівельних робіт – це вартість робіт, 
виконаних за договорами підряду, що зазначена в оформлених як підстава 
для розрахунків із замовниками формах первинного обліку (незалежно від 
надходження платежів). До обсягу реалізованих будівельних робіт 
уключається вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, 
виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, 
реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і  
споруд. До обсягу реалізованих будівельних робіт не включаються 
зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова 
плата та вартість матеріалів, наданих замовником, які утримуються з  
вартості будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, а також не 
включається вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для 
власних потреб (капітальний ремонт власних приміщень тощо). Якщо 
підприємство (підрядник) залучає до виконання будівельного договору 
інше підприємство (субпідрядника), то відповідно до норм Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" вказується 
загальний обсяг реалізованих будівельних робіт, уключаючи роботи, 
виконані субпідрядником.  



ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

99 

Поточний ремонт будівлі – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, 
який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних 
якостей та попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного 
обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, 
комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які 
класифікуються як такі, що належать до капітального ремонту (крім робіт, 
які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів 
будівлі). Поточний ремонт, як правило, проводиться з періодичністю, що 
забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об’єкта з моменту 
завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту 
постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію). 

Індекс будівельної продукції запроваджений з 2013 року, 
розраховується відповідно до міжнародних стандартів у будівництві згідно 
з Методикою, затвердженою наказом Держстату від 14.03.2013 № 91. 
Базисний 2010 рік. Індекси за 2011-2012 роки перераховано відповідно до 
нової методології. 

Зважаючи на стислі терміни подання звітності, з метою забезпечення 
об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення 
даних за показником "обсяг будівельних робіт, виконаних власними 
силами" за попередній звітний місяць. Дані уточнюються щомісячно та 
щорічно, з урахуванням уточнених індексів цін на будівельно-монтажні 
роботи, та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Головного 
управління статистики у Тернопільський області та Держстату.  

 

Методологічні положення щодо організації статистичного 

спостереження зі статистики дозволів на будівництво 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження є  
отримання статистичної інформації щодо прийнятих в експлуатацію 
об’єктів будівництва.  

Обстеження зі статистики дозволів на будівництво здійснюється за 
формою №2-буд «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений 
будівництвом об’єкт» окремо по кожному об’єкту на постійній основі з  
квартальною періодичністю. 

Основні визначення та терміни: 
Будівлі − це споруди, що складаються з несучих і огороджувальних 

або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють 
наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або 
перебування людей, тварин, рослин, а також предметів. За призначенням 
будівлі розподіляються на два види − житлові й нежитлові. 

Виробнича потужність − максимально можливий випуск продукції 
(за рік, добу, зміну) або об’єм видобутку й переробки сировини в  
номенклатурі й асортименті. Визначається з урахуванням повного 



 

 

використання встановленого режиму роботи виробничого устаткування й  
виробничих площ.  

Житлові будівлі − житлові будинки (будинки масової забудови, 
котеджі та будинки підвищеної комфортності, будинки садибного типу, 
будинки житлові готельного типу) та гуртожитки (житлові будинки для 
колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку 
та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, 
будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, 
гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та 
сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше).  

Житловий будинок – незалежна споруда, що має дах, зовнішні або 
розподіляючі стіни, які сягають від фундаменту до даху, має поштовий 
номер і основна частина якої (більше половини загальної площі) 
використовується під житлові приміщення. 

Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо 
забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в  
установленому законодавством порядку відповідну заяву. 

Загальна площа будівлі визначається як сума площ усіх поверхів 
будівлі (уключаючи технічні, мансардні, цокольні й підвальні), виміряних 
у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і  
лоджій. 

Загальна площа житла обрахована як сума загальної площі нових 
житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті 
реконструкції нежитлових будівель і розширення існуючого житлового 
фонду. 

Загальна площа житла складається з житлової площі і площі 
підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових 
кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині 
квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в  
середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, 
убудовані шафи й інші приміщення.  

Індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля 
капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених 
законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не 
повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній 
проживання та яка складається із житлових ті допоміжних (нежитлових) 
приміщень. 

Інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, 
надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих і в  
окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для 
виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, 
матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, 
транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких і газоподібних 
продуктів і таке інше. 
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До інженерних споруд належать: 
- транспортні споруди: автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-
посадкові смуги, мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та 
інші водні споруди; 
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі; 
- комплексні промислові споруди; 
- інші інженерні споруди (споруди спортивного та розважального 
призначення, а також військові інженерні споруди, випробувальні центри, 
космодроми, полігони складування побутових відходів і таке інше). 

Квартира – комплекс взаємопов’язаних приміщень, 
використовуваних для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу 
або однієї людини, який уключає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, 
кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню або суміщений вузол, 
передпокій, комору чи вбудовану шафу. 

Категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно 
до державних будівельних норм та державних стандартів на підставі класу 
наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва. Віднесення 
об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється 
проектувальником і замовником. 

Нежитлові будівлі – готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі 
офісні, торговельні; будівлі транспорту та засобів зв’язку; будівлі 
промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, 
медичного й оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі 
сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної 
діяльності, в’язниці, армійські казарми і таке інше). 

Прийняття в дію потужностей − показник потужності 
(продуктивності, місткості, пропускної спроможності, площі, протяжності 
й таке інше), створеної в результаті здійснення капітальних інвестицій. 

Фізична особа – громадянин України, іноземний громадянин і особа 
без громадянства. 

Фізична особа-підприємець – фізична особа, яка здійснює 
підприємницьку діяльність.  

Юридична особа – організація, створена й зареєстрована в порядку, 
встановленому законодавством. 

Основними показниками державного статистичного спостереження є  
будівлі та інженерні споруди, які прийняті в експлуатацію. 

 



 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Внутрішня торгівля включає оптову та роздрібну торгівлю. 
Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) 
така діяльність класифікується в секції "G". 

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених 
наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396, критерієм віднесення 

торгівлі до оптової або роздрібної виступає переважаючий тип покупця 
(споживача) і характер використання товару: 

- у оптовій торгівлі – це перепродаж (продаж без перероблення) нових 
або уживаних товарів іншим суб'єктам господарювання для 
використання у виробничій діяльності або для подальшого 
перепродажу; 

- у роздрібній торгівлі – це перепродаж (продаж без перероблення) 
нових або уживаних товарів для особистого споживання або 
домашнього користування переважно населенням. 

 

Статистика оптової торгівлі 
 

Оптовий товарооборот – вартість проданих підприємствами 
(юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є  
оптова торгівля, товарів (продукції) як у межах України, так і на експорт, 
що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями 
документах, за винятком непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). 

Обсяги перепродажу також можуть уключати інформацію про 
відшкодування покупної вартості товарів та отримання доходу (торгової 
націнки) у випадку передачі підприємством партії товару на умовах 
консигнації іншому підприємству або фізичній особі-підприємцю, які 
безпосередньо здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі. 

Звичайними для торгівлі операціями є фасування, сортування крупних 
партій товару, поділ або перефасування товару меншими партіями, 
перепакування, поділ або розлив у пляшки, зберігання (у тому числі з  
заморожуванням та охолоджуванням), очищення та сушіння 
сільськогосподарських продуктів, складування, змішування вина, 
сортування відходів, складання техніки, зокрема комп’ютерів, 
перемішування та ін. Готові до реалізації товари (рухоме майно) є  
готовими виробами, які реалізуються без оброблення або перероблення.  

Облік обсягу продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
суб’єктами господарювання-юридичними особами проводиться органами 
державної статистики з використанням несуцільного вибіркового (ф.№ 1-
опт (місячна)) та суцільного (ф.№ 1-опт (квартальна, річна)) методів 
спостереження.  
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Звіти державного статистичного спостереження за формами № 1-опт 
(місячна) «Про обсяг оптового товарообороту» та № 1-опт (квартальна, 
річна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 
складають щомісячно, щоквартально (за І, ІІ, ІІІ квартали) та в цілому за 
рік, юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова 
торгівля.  

 

Статистика роздрібної торгівлі 
 

Оборот роздрібної торгівлі – це узагальнений показник, який 
включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля. Показник розраховується згідно з  
Методикою розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням 
діяльності фізичних осіб-підприємців, затвердженою наказом Держстату 
від 04.04.2016 № 53, починаючи з січня 2017 року. 

Роздрібний товарооборот – це частина обороту підприємств за 
видом економічної діяльності роздрібна торгівля, який включає дохід від 
перепродажу безпосередньо населенню споживчих товарів (за готівку, 
банківські платіжні картки тощо) через магазини, інтернет-магазини, 
аптеки, автозаправні станції, кіоски, лотки, намети, фірми поштового 
замовлення тощо, з урахуванням суми непрямих податків на продані 
споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо).  

Товарна група – сукупність товарів, що об'єднані за ознакою 
однорідності сировини і матеріалу, призначення, способу виробництва 
тощо. Перелік товарних груп (товарна структура) для збору, обробки та 
публікації статистичної інформації щодо роздрібної та оптової торгівлі 
юридичних осіб сформований відповідно до Статистичної класифікації 
продукції (СКП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами 
економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2008). 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі або 
роздрібного товарообороту розраховується на підставі Методичних 
рекомендацій розрахунків індексів фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту, затверджених наказом Держкомстату від 06.11.2000 № 353, 
як відношення обсягу обороту роздрібної торгівлі або роздрібного 
товарообороту за звітний період звітного року до обсягу відповідного 
періоду попереднього року, перерахованого у порівнянних цінах з 
використанням індексу споживчих цін, обчисленого за індивідуальними 
індексами споживчих цін на товари. 

Джерелами статистичної інформації про обсяг продажу споживчих 
товарів суб’єктами господарювання-юридичними особами, які здійснюють 
діяльність з роздрібної торгівлі, є державні статистичні спостереження, які 
проводяться в установленому порядку відповідно до статистичної 
методології.  



 

 

Облік обсягу продажу споживчих товарів суб’єктами 
господарювання-юридичними особами проводиться органами державної 
статистики з використанням несуцільного вибіркового (ф.№ 1-торг 
(місячна)) та суцільного (ф.№ 3-торг (квартальна)) методів спостереження. 

Звіти державного статистичного спостереження за формами № 3-торг 
(квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» та № 1-
торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» складають 
щомісячно та щоквартально (за І, ІІ, ІІІ та IV квартали окремо) юридичні 
особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом 
діяльності яких є роздрібна торгівля.  

Статистика роздрібної торгівлі включає в себе також такі державні 
статистичні спостереження як:  

– ф.№ 7-торг (річна) «Звіт про наявність торгової мережі». Подається 
не пізніше 28 лютого юридичними особами, які здійснюють діяльність із 
роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органом державної 
статистики. Містить дані щодо наявності торгової мережі (сукупності 
об’єктів роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території) станом 
на 1 січня року, що настає за звітним. Форма охоплює дані про кількість 
діючих об’єктів роздрібної торгівлі та торгову площу магазинів у цілому 
по підприємству за сукупністю характерних ознак діяльності, типів і видів 
мережі, за спеціалізацією, за формами організації та обслуговування, за 
регіонами здійснення діяльності.  

– ф.№ 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих 
нафтопродуктів і газу». Подається не пізніше 4 числа місяця, наступного за 
звітним юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які 
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і  
газом через АЗС, за переліком, визначеним органом державної статистики. 
Містить дані про роздрібний та оптовий продаж світлих нафтопродуктів і  
газу через автомобільні заправні станції, у тому числі автомобільні 
газонаповнювальні компресорні станції і автомобільні газозаправні станції. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗІ 

СТРУКТУРНОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Державне статистичне спостереження «Структурні зміни в економіці 
України та її регіонів» (далі – державне статистичне спостереження) є  
базовим для отримання та складання показників структурної статистики 
підприємств. 

Структурна статистика – складова статистики підприємств, яка 
передбачає збір і складання статистичних даних для аналізу структури та 
розвитку видів економічної діяльності суб’єктів господарювання; 
використання факторів виробництва та інших складових, які дозволяють 
оцінити діяльність суб’єктів господарювання, їх продуктивність, 
конкурентоздатність за видами економічної діяльності, регіонами й  
розмірами. 

Метою збору та складання статистичних даних державного 
статистичного спостереження «Структурні зміни в економіці України та її 
регіонів» є отримання статистичної інформації про економічний стан і  
господарську діяльність суб’єктів господарювання (крім банківських 
установ, страхових компаній і недержавних пенсійних фондів), яка 
використовується: 

 для аналізу структури економіки країни (регіону), відстеження 
тенденцій розвитку суб’єктів господарювання та динаміки основних 
показників їх діяльності: кількості працівників, обсягу реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), витрат на виробництво тощо; 

 забезпечення інформаційних потреб Системи національних 
рахунків, галузевих статистик, Реєстру статистичних одиниць (у т.ч. для 
актуалізації (визначення основного виду економічної діяльності 
підприємств), актуалізації ознаки економічної активності підприємств, 
переліку місцевих одиниць, започаткування ідентифікації груп підприємств 
тощо); 

 забезпечення інформаційних потреб користувачів. 
Організація державного статистичного спостереження базується на 

єдиних методологічних підходах, що забезпечує співставну динаміку 
інформації про діяльність суб’єктів господарювання в економіці в цілому, 
по містах та районах, видами економічної діяльності згідно з вимогами до 
статистичної інформації з питань структурної статистики підприємств. 

Результатами проведення державного статистичного спостереження 
є первинні, розрахункові й узагальнені статистичні дані. 

Основні характеристики державного статистичного спостереження: 

 за ступенем охоплення одиниць: комбіноване (суцільне – для 
юридичних осіб, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких 
забезпечує 80% від аналогічного загальнообласного показника по видах 



 

 

економічної діяльності; для адміністративних даних щодо фізичних осіб-
підприємців; несуцільне вибіркове – для інших юридичних осіб, які не 
включені до суцільного); 

періодичність: річне; 

 організаційна форма державного статистичного 
спостереження: статистична звітність – для юридичних осіб; 
адміністративні дані – для фізичних осіб-підприємців. 

 

Щодо структурного обстеження юридичних осіб 
Одиницею спостереження зі структурної статистики є суб’єкти 

господарювання – юридичні особи. 
Генеральна сукупність звітних одиниць формується на державному 

рівні на підставі Реєстру статистичних одиниць (РСО), довідника 
підприємств та місцевих одиниць сукупностей за попередній рік та 
протягом звітного року, показників фф.№№1–підприємництво (річна), 
(коротка) (річна), річної, квартальної фінансової звітності та 
адміністративних даних у відповідності до критеріїв відбору інформації з  
РСО для формування сукупностей одиниць статистичних спостережень та 
визначеного переліку класифікаційних показників. При її формуванні 
враховуються такі особливості:  
– вид економічної діяльності підприємств відповідає основному      
фактичному виду діяльності; 
– розмір підприємств (великі, середні, малі та мікропідприємства) 
визначається відповідно до Господарського кодексу України в редакції від 
22.03.2012 року стосовно критеріїв визначення розміру підприємств.  
 

Державне статистичне спостереження охоплює одиниці, які: 
– за КІСЕ відносяться до сектору S.11 «Нефінансові корпорації» та 
S.12 «Фінансові корпорації» (крім банківських установ, страхових 
компаній і недержавних пенсійних фондів); 
–  за КОПФГ мають організаційно-правову форму господарювання за 
такими кодами: 100-310, 330, 340, 500-590, 900, 915-935; 
–  за основним видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до 
кодів: 01.11-63.99, 64.19 (крім одиниць, які мають у назві слово «банк»), 
64.20-64.99, 66.11-82.99, 85.10-93.29, 95.11-96.09. 

Охоплення статистичним спостереженням статистичних одиниць за 
основним видом економічної діяльності відноситься до секції А «Сільське 
господарство, лісове господарство та рибне господарство» за КВЕД, є        
національною особливістю та не передбачено Регламентом ЄС №  
295/2008. 

Сформована сукупність звітних одиниць надсилається в електронному 
вигляді до територіальних органів державної статистики для забезпечення 
звітно-статистичним інструментарієм респондентів. 

Крім того, до територіальних органів державної статистики в  
електронному вигляді надсилається сформована із РСО сукупність 
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місцевих одиниць підприємств для контролю даних по місцевих одиницях 
форми №1–підприємництво (річна). 

Інструментарієм для проведення державного статистичного 

спостереження є:  
форма державного статистичного спостереження №1–підприємництво 

(річна) «Структурне обстеження підприємства»;  
форма державного статистичного спостереження №1–підприємництво 

(коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»;  
«Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження № 1–підприємництво (річна) «Структурне обстеження 
підприємства»; 

«Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження № 1–підприємництво (коротка) (річна) «Структурне 
обстеження підприємства». 

Річна звітність зі структурної статистики складається 
респондентами за однією із форм: № 1–підприємництво (річна), або № 1–
підприємництво (коротка) (річна) в такому порядку: 

 великі та середні підприємства, що визнані такими у відповідності 
до законодавчих критеріїв, та окремі законодавчо малі підприємства 
включені лише по тих видах економічної діяльності, де на рівні розділу 
КВЕД не забезпечено 80% від загальних обсягів реалізованої продукції 
(товарів, послуг) за видами економічної діяльності, що відносяться до 
секцій В, С, D, E – на рівні класу за КВЕД, для інших видів економічної 
діяльності – на рівні розділу КВЕД подають звітність за формою №1–
підприємництво (річна) (суцільний метод спостереження); 

 інші законодавчо малі підприємства заповнюють звітність за 
формою № 1–підприємництво (коротка) (річна) із застосуванням 
вибіркового методу спостереження. Формування вибіркової сукупності 
статистично малих підприємств здійснюється з використанням Методики 
формування вибіркової сукупності звітних одиниць в обстеженні малих 
підприємств, затвердженої наказом Держкомстату від 29.12.10 № 536. 

 

Поширення результатів вибіркового структурного обстеження 

малих підприємств на сукупність звітних одиниць 
Отримані під час вибіркового структурного спостереження результати 

по малих підприємствах поширюються на генеральну сукупність звітних 
одиниць на державному рівні відповідно до Методики поширення даних 
вибіркового структурного обстеження малих підприємств на генеральну 
сукупність, затвердженої наказом Держстату від 16.10.2012 №419, що 
передбачає одержання характеристик сукупності на основі характеристик 
вибіркової сукупності.   

 

Щодо фізичних осіб-підприємців 
У частині адміністративних даних щодо фізичних осіб-підприємців 

відомості отримуються від ДФС у вигляді первинних знеособлених даних. 



 

 

Деталізація інформації міститься у протоколі  до Угоди про інформаційне 
співробітництво між Державною фіскальною службою України та 
Державною службою статистики України від 01.02.2016 (далі Угода з  
ДФС). Зазначені дані по фізичних особах-підприємцях надходять на 
державний рівень із щорічною періодичністю відповідно до Угоди з ДФС. 

Обробка і узагальнення інформації по фізичних особах-підприємцях 
здійснюється із застосуванням програмного забезпечення на основі 
продуктів Power Bulder та в автоматизованому режимі з використанням 
пакета обробки статистичних даних PASW Statistics (при здійсненні 
розрахунку показників структурної статистики підприємств відповідно до 
Методики розрахунку показників структурної статистики з урахуванням 
діяльності фізичних осіб-підприємців, затвердженої наказом Держстату від 
26.12.2015 № 343). 

Оприлюднення результатів державного статистичного 

спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» 
Оприлюднення інформації державного статистичного спостереження 

«Структурні зміни в економіці України та її регіонів» відповідно до потреб 
національних користувачів здійснюється у два етапи: 
– у III декаді червня місяця року, наступного за звітним (попередні 
дані); 
– у III декаді жовтня місяця року, наступного за звітним (остаточні 
дані). 

 

Основні терміни, які використовуються у структурній статистиці: 
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і  
соціальних результатів та одержання прибутку.  

Підприємство – юридична особа (далі – підприємство) – 
самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом 
державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, 
іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським 
кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму 
складі інших юридичних осіб, але має право створювати філії, 
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають 
статусу юридичної особи. 

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому 
порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності. 

Генеральна сукупність – сукупність усіх активних статистичних 
одиниць із заданими характеристиками, які планується вивчати і  
досліджувати при проведенні статистичного спостереження. 
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Вибіркова сукупність – сукупність статистичних одиниць, 
відібраних за певними правилами з генеральної сукупності для проведення 
статистичного спостереження. 

Основний вид економічної діяльності – вид діяльності 
підприємства, що створює найбільшу частку доданої вартості на 
підприємстві. 

Інституціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким 
показники всіх видів економічної діяльності суб’єкта враховуються у  
зведеннях за тим видом економічної діяльності, який визначено як 
основний. 

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням 
штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників 
підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.  

Кількість найманих працівників визначається з урахуванням 
штатних і позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) 
працівників підприємства.  

Витрати на персонал складаються із:  
витрат на оплату праці, які уключають нараховану заробітну плату 

за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, 
компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого 
часу, інші витрати на оплату праці;  

відрахувань на соціальні заходи, які містять суму єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 
підприємства, що сплачує роботодавець.  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за 
ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що 
зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями 
(замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за 
бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.  

 

За критеріями відповідно до Господарського кодексу України від 
22.03.2012р: 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

– юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 
України; 



 

 

Суб’єктами малого підприємництва є:  
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

– юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно- 

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 
за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – 
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами середнього підприємництва є інші суб’єкти 
господарювання. 

 

Основні методологічні аспекти використання фінансової звітності 

підприємств для цілей статистики підприємств 
З метою отримання статистичної інформації органи державної 

статистики можуть використовувати різні джерела інформації, серед яких 
є  фінансова звітність усіх юридичних осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні». Вказаним законом визначаються правові засади регулювання, 
організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні. 

Фінансова звітність у складі, передбаченому Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», подається 
органам державної статистики усіма юридичними особами (крім банків та 
бюджетних установ), створеними відповідно до законодавства України, 
незалежно від їх організаційно – правових форм господарювання, а також 
представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, які 
зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність 
згідно з законодавством. 

Рішення щодо вибору зазначеного джерела даних для державного 
статистичного спостереження було прийнято з урахуванням якості та 
своєчасності подання інформації, витрат, а також обов’язків, які 
виникають у зв’язку з цим у респондентів. 

Фінансова звітність, яка за своїм статусом не є статистичною, 
використовується для проведення державного статистичного 
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спостереження «Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові 
результати підприємств». 

Беручи до уваги вищевказане, порядок складання та подання 
пiдприємствами фiнансової звiтностi визначається не органами державної 
статистики, а встановлюється такими нормативними актами: 

 Законом України «Про бухгалтерський облiк та фінансову 
звiтнiсть в Українi»; 

 Порядком подання фінансової звiтностi, затвердженим 
постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 28.02.2000 № 419 (iз змiнами); 

 Національним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 
1  «Загальнi вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України (Мiнфiну України) від 07.02.2013 №73; 

 Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 25 
«Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом 
Мiнфiну України від 25.02.2000 №39 (зі змiнами); 

 Методичними рекомендацiями щодо заповнення форм фінансової 
звiтностi, затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28.03.2013 №433; 

 Методичними рекомендацiями з перевірки порівнянності 
показників фінансової звiтностi, затвердженими наказом Мiнфiну України 
вiд 11.04.2013 №476; 

 Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, офiцiйно 
оприлюдненими на веб-сайтi Мiнфiну України; 

 iншими нормативно-правовими актами щодо ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 

Крiм того, при органiзацiї роботи з фiнансовою звiтнiстю працiвники 
органiв державної статистики усiх рiвнiв керуються затвердженими 
наказом Держстату України вiд 31.12.2014 №417 «Методологiчними 
положеннями про використання фiнансової звiтностi пiдприємств для 
цiлей статистики пiдприємств», де визначено з урахуванням 
вищезазначених нормативних документiв порядок органiзацiї збору, 
обробки та використання даних фiнансової звiтностi пiдприємств. 

Метою збору й узагальнення даних фінансової звітності для 
проведення державного статистичного спостереження «Активи, власний 
капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств» є отримання 
статистичної інформації про фінансовий стан підприємств, яка 
використовується для: 

 аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і  
відстеження динаміки основних фінансових показників їх діяльності; 

 здійснення розрахунків (дорахунків) та контролю якості даних 
вибіркового структурного обстеження малих підприємств; 

 розрахунку розмірів підприємств (відповідно до ст.55 
Господарського кодексу України) з метою узагальнення статистичної 
інформації про діяльність великих, середніх, малих та мікропідприємств; 



 

 

 отримання фінансових показників, передбачених Регламентами 
Європейського парламенту та ради ЄС; 

 забезпечення інформаційних потреб Системи національних 
рахунків і Реєстру статистичних одиниць (у т.ч. для визначення й  
актуалізації ознаки економічної активності підприємств); 

 забезпечення інформаційних потреб користувачів статистичної 
інформації. 

Результатами проведення державного статистичного 
спостереження «Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові 
результати підприємств» є первинні, розрахункові та узагальнені 
статистичні дані (статистична інформація). 

Відповідно до мети використання органами державної статистики 
інформації з фінансової звітності усі підприємства умовно поділяються на 
дві групи: 

– перша група включає підприємства, які увійшли до 
генеральної сукупності звітних одиниць сформованої на державному рівні; 

– друга – усі інші підприємства (крім банків і бюджетних 
установ), щодо яких здійснюється моніторинг подання фінансової звітності 
для визначення й актуалізації ознаки економічної активності підприємства 
та формування сукупностей підприємств по галузях статистики. 

Зважаючи на склад і зміст форм фінансової звітності для різних 
угрупувань підприємств програма державного статистичного 
спостереження передбачає отримання інформації з урахуванням 
нижченаведених особливостей: 

По річній фінансовій звітності: 
а) стосовно першої групи спостерігаються такі показники річної 

фінансової звітності: 
по великих і середніх підприємствах (крім бюджетних установ і  

банків) – щодо вартості на визначену дату необоротних активів, оборотних 
активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань і  
забезпечень з передбаченою в балансі деталізацією вказаних показників за 
їх видами; за звітний період доходів, витрат, фінансових результатів з  
передбаченою у звіті про фінансові результати деталізацією за видами 
вказаних показників, дані щодо середньої кількості працівників, а також 
інформація з приміток до річної фінансової звітності щодо окремих 
показників нематеріальних активів, основних засобів, фінансових 
інвестицій, доходів і витрат – відповідно до інформаційних потреб СНР;      

по малих підприємствах – щодо вартості на визначену дату 
необоротних активів, оборотних активів, власного капіталу, 
довгострокових і поточних зобов’язань і забезпечень із передбаченою в  
балансі деталізацією вказаних показників за їх видами; за звітний період 
доходів, витрат, фінансових результатів з передбаченою у звіті про 
фінансові результати деталізацією за видами вказаних показників, дані 
щодо середньої кількості працівників; 
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по підприємствах, що звітують один раз на рік, – щодо вартості на 
визначену дату необоротних активів, оборотних активів, власного 
капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань і забезпечень з  
передбаченою в балансі деталізацією вказаних показників за їх видами; за 
звітний період доходів, витрат, фінансових результатів з передбаченою у  
звіті про фінансові результати деталізацією за видами вказаних показників, 
дані щодо середньої кількості працівників. 

б) стосовно другої групи спостерігається така інформація з 
річної фінансової звітності: 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за КОАТУУ, код за КВЕД, код 
за СКОФ, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
чисті зароблені страхові премії (для підприємств, які здійснюють страхову 
діяльність – код за КВЕД 65.11, 65.12, 65.20), середня кількість 
працівників, кількість підприємств, що склали та подали фінансову 
звітність за МСФЗ. 

По квартальній фінансовій звітності: 
стосовно першої групи спостерігаються показники фінансової 

звітності великих і середніх підприємств (крім банків, бюджетних 
установ та підприємств, які займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції) щодо вартості на визначену дату 
необоротних активів, оборотних активів, власного капіталу, 
довгострокових і поточних зобов’язань і забезпечень з передбаченою в  
балансі деталізацією вказаних показників за їх видами; за звітний період 
доходів, витрат, фінансових результатів з передбаченою у звіті про 
фінансові результати деталізацією за видами вказаних показників, а також 
дані стосовно кількості підприємств, що склали та подали фінансову 
звітність за МСФЗ. 

стосовно другої групи, яка включає малі підприємства за винятком 
підприємств, які звітують один раз на рік, спостерігається така 
інформація із фінансової звітності за I півріччя: ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ, код за КОАТУУ, код за КВЕД, код за СКОФ, чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чисті зароблені страхові премії 
(для підприємств, які здійснюють страхову діяльність - код за КВЕД 65.11, 
65.12, 65.20), кількість підприємств, що склали фінансову звітність за 
МСФЗ. 

Результати державного статистичного спостереження по другій групі 
підприємств не узагальнюються, а передаються до РСО (Реєстру 
статистичних одиниць) для визначення й актуалізації ознаки економічної 
активності підприємств у РСО. 

Оприлюднення річних даних державного статистичного 
спостереження «Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові 
результати підприємств» по першій групі підприємств відповідно до 
потреб національних користувачів здійснюється у два етапи: 



 

 

– без урахування зміни підприємствами основного виду 
економічної діяльності у звітному році (III декада червня наступного 
за звітним року); 

– з урахуванням зміни підприємствами основного виду 
економічної діяльності у звітному році (III декада жовтня наступного 
за звітним року); 
Для узагальнення та розрахунку квартальної інформації по великих 

та середніх підприємствах використовується сукупність підприємств, 
сформована на початок спостереження. При цьому одноразово, перед 
обробкою даних звітності за 1 квартал, сукупність актуалізується з  
урахуванням ознаки розміру підприємства, визначеної на підставі річних 
даних підприємств, які надали фінансову звітність за попередній рік. В  
подальшому, сукупність, що використовується для квартальної інформації, 
щоквартально актуалізується в частині зміни кодів підприємств за 
КОАТУУ та у випадках реорганізаційних змін. 

Оприлюднення квартальних даних великих та середніх підприємств  
державного статистичного спостереження «Активи, власний капітал, 
зобов’язання та фінансові результати підприємств» по першій групі 
підприємств здійснюється у розрізі видів економічної та промислової 
діяльності за КВЕД-2010 у наступні терміни: 

 фінансові результати – на 55 день після звітного періоду; 
– активи, власний капітал, зобов’язання – на 75 день після 

звітного періоду. 
За запитами органів державної влади по підприємствах, які подали 

органам державної статистики Довідку про наявність згоди надання 
органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства на 
умовах, які передбачені Порядком подання фінансової звітності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 
№419 (зі змінами), може бути поширена персоніфікована інформація.  

 

Основні терміни, які використовуються у статистиці фінансів 

підприємств: 
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. 
Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 
надходження економічних вигод у майбутньому. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов’язань. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені 
у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 
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споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства й забезпечують основну частку його доходу.  

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.  

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як 
відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат 
операційної діяльності підприємств. 

Рівень рентабельності усієї діяльності розрахований як відношення 
чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності підприємств. 

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, 
збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), 
іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та 
інших операційних витрат. 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) 
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної 
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших 
витрат (збитків). Дані за 2010 рік перераховано відповідно до методології 
показника «фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток)», 
який запроваджено у 2011 році беручи до уваги наказ Міністерства 
фінансів України від 24.01.2011 № 25. 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума  
прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку 
(збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.  

Збір та розробка фінансової звітності та державних статистичних 
спостережень (ф.ф.№1-Б, №2-Б) по статистиці фінансів підприємств 
здійснюється на підставі переліків звітних одиниць, визначених з  
урахування критеріїв відбору, що відповідають умовам відбору та меті 
вищевказаних спостережень, які формуються з цільової сукупності на 
державному рівні. 

Одиницею державного статистичного спостереження за формою   
№1–Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» (річна, квартальна) 
є підприємства-юридичні особи, перелік яких визначається органами 
державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної 
статистичної методології. 

Звіт уміщує інформацію про заборгованість за 
зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента, яка 
включає заборгованість за товари, роботи, послуги (у тому числі 
забезпечену векселями) та видані (одержані) аванси у рахунок наступних 
поставок продукції, виконання робіт, послуг.  

Звіт не включає інформацію щодо заборгованості за фінансовими 
зобов’язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і  



 

 

від будь-яких інших кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), 
отриманої фінансової допомоги, заборгованості за договорами фінансового 
лізингу тощо. 

Одиницею державного статистичного спостереження за ф.№ 2-Б 

«Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» (річна) є  
акціонерні товариства – юридичні особи, які є емітентами цінних паперів. 

Звіт уміщує інформацію про номінальну вартість випущених 
(виданих) цінних паперів (номінальну вартість зареєстрованого випуску 
тих цінних паперів, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації 
у спеціально вповноваженому органі на основі постійного свідоцтва про 
державну реєстрацію випуску цінних паперів) та їх розміщення 
емітентами, а також інформацію щодо вартості реалізації повторно 
проданих власних цінних паперів.  
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Для цілей Методологічних положень з енергетики терміни 
вживаються у тлумаченнях, визначених Глосарієм до плану статистичного 
спостереження, а також відповідно до чинного законодавства та 
міжнародних норм у сфері енергетичної статистики. 

Обсяг запасів (залишки) – дані про обсяги наявних запасів палива 
за станом на початок і кінець року. Значення запасів на початок та кінець 
звітного періоду називаються відповідно величиною запасів на початок 
періоду та величиною запасів на кінець періоду. 

Перетворення палива – процес, у результаті якого змінюється 
первинне паливо за допомогою фізичних і/або хімічних методів, 
перетворюючи його на вторинний енергетичний продукт, більш зручний, 
ніж первинний, для використання в умовах, для яких він призначений. 

Енергетичний сектор – власне споживання енергетичним сектором: 
показується кількість енергетичних продуктів, спожитих на паливних та 
енергетичних підприємствах таким чином, що вони зникають з рахунків, а  
не повертаються у вигляді іншого енергетичного продукту. Спожиті у  
такий спосіб енергетичні продукти використовуються для забезпечення 
діяльності підприємств із видобування, перетворення або виробництва 
енергії, але вони не беруть участі в процесах перетворення. 

Використання для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал) –
витрата енергоносіїв як сировини в різних сферах промисловості, тобто не 
використовуваних як паливо і не перероблених в інший вид палива. 

Кінцеве споживання енергії – постачання енергетичних продуктів 
споживачам для процесів, які не є процесами їхнього перетворення або 
трансформації, за винятком витрат палива, врахованих енергетичним 
сектором і використаних для неенергетичних цілей. При цьому 
енергетичні продукти вважаються спожитими, а не перетвореними в інші 
види енергії. 

Втрати паливно-енергетичних ресурсів прямі – втрати паливно-
енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид 
нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів). 

Втрати при передачі та транспортуванні – це всі втрати, які 
відбуваються при транспортуванні та перерозподілі палива та енергії. 

Використано – всього в натуральному вимірі – фактичні сумарні 
об’єми енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, 
витрачених за всіма напрямами споживання: в процесі перетворення, на 
неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою 
кінцевого споживання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені 
вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина), а також 
об’єми втрат енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти при 
транспортуванні, розподілі та зберіганні. 



 

 

Споживачі енергії – суб’єкти господарської діяльності та фізичні 
особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі 
договору про її продаж і купівлю. 

Енергоресурси в натуральному вимірі/натуральне паливо – 
вираження кількостей палива та енергії в одиницях, що належать до 
обсягу, маси й енергії. Одиницею маси для твердих палив у системі СІ є 
кілограм, газоподібного – кубічний метр, теплоенергії – гігакалорія, 
електроенергії – тисяча кіловат-годин. 

Коефіцієнт перерахування/теплотворна спроможність палива/ 
калорійний еквівалент – виражає кількість тепла, одержуваного з однієї 
одиниці палива, розраховується як відношення нижчої теплотворної 
спроможності окремого виду палива до теплотворної спроможності 1 кг 
умовного палива, тобто 7000 ккал/кг. 

Енергоресурси в умовному вимірі/умовне паливо – вираження 
кількостей палива та енергії в загальній енергетичній одиниці. У  
національній практиці в Україні як одиницю енергії застосовують тонну 
умовного палива (т у.п.), що відповідає тонні умовного палива по 
вугільному еквіваленту (ТВЕ). 

Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії – фактичні 
середні витрати окремих видів ресурсів на одиницю продукції (робіт, 
послуг), які обчислюють як частку від ділення даних про кількість 
фактично витрачених ресурсів на кількість фактично виготовленої 
продукції або виконаної роботи. Фактичні питомі витрати палива на 
електростанціях, в котельних, які виробляють теплоенергію та 
електроенергію, вказують не на вироблену, а на одну відпущену з шин 
кіловат-годину електроенергії та на одну відпущену гігакалорію 
теплоенергії. 

Фактичні витрати – витрати палива, теплоенергії та електроенергії 
на всю вироблену продукцію (виконану роботу) і на всі інші потреби 
підприємства. До фактичних витрат палива на виробництво продукції 
(роботи) враховують витрати тільки на основні та допоміжні технологічні 
процеси виробництва цього виду продукції. 

Когенераційна установка – комплекс обладнання, що працює за 
способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або 
перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів у  
електричну та теплову енергію. 

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) – енергетичний потенціал 
продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в  
технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в  
самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для 
енергопостачання інших агрегатів (процесів) на самому підприємстві або 
за його межами. Вторинні ВЕР поділяються на горючі (паливні) та теплові. 

Метою проведення державних статистичних спостережень щодо 
використання палива та енергії є отримання статистичної інформації про 
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загальні обсяги і структуру використання всіх видів палива та енергії, про 
їх залишки у виробників, споживачів та постачальників енергоресурсів, 
про питомі витрати палива та енергії на виробництво основних видів 
продукції та робіт, про обсяги утворення та використання вторинних 
енергетичних ресурсів у країні в цілому й окремих її регіонах. 

Основні принципи організації державних статистичних 
спостережень щодо використання палива та енергії базуються на єдиних 
методологічних підходах, що забезпечує співставну динаміку інформації 
про використання (включаючи втрати і залишки) усіх джерел енергії в  
економіці в цілому або в окремих її складових (вид діяльності, регіон) за 
певний інтервал часу. У показниках державних статистичних 
спостережень ураховані міжнародні вимоги до ведення статистики 
енергетики на базі використання європейських стандартів енергетичної 
статистики, встановлених Регламентом Європейського парламенту та 
Європейської ради № 1099/2008 від 22 жовтня 2008 року про статистику в  
галузі енергетики. 

Державними статистичними спостереженнями щодо використання 
палива та енергії є спостереження: 

–  Про залишки і використання палива (за формою № 4-мтп); 
–  Про постачання та енергії (за формою № 11-мтп). 
Результатом проведення державних статистичних спостережень 

щодо використання палива та енергії є первинна та узагальнена 
інформація, яку використовують для відстеження обсягів і динаміки 
загальних обсягів та структури використання всіх видів палива та енергії в 
країні та окремих регіонах, їх залишків у виробників, споживачів і  
постачальників енергоресурсів, питомих витрат палива та енергії на 
виробництво основних видів продукції і робіт, обсягів утворення та 
використання вторинних енергетичних ресурсів тощо, а також визначення 
питомої ваги окремих регіонів у загальному обсязі споживання палива та 
енергії в країні, встановлення рівнів споживання палива та енергії в  
економіці в цілому та за окремими видами діяльності, а також за 
основними цільовими напрямами; визначення характеру економічних 
зв’язків між районами-виробниками та споживачами різних паливно-
енергетичних ресурсів. Отримані дані є основою для формування 
енергетичного балансу країни та розрахунку показників 
енергоефективності. 

Інструментарій і програма державних статистичних 

спостережень 
Державне статистичне спостереження за формами № 4-мтп (річна), і  

№ 4-мтп (місячна) «Про залишки і використання палива» поширюються на 
суб’єкти господарювання – юридичні особи та відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, які використовують і мають у залишках паливо. 

Форму № 4-мтп (річна) подають респонденти за рік наростаючим 
підсумком з початку року. 



 

 

Спостереження за формою № 4-мтп (місячна) здійснюється методом 
вибіркового обстеження. 

Формування сукупності звітних одиниць для проведення 
статистичного спостереження здійснюється на державному рівні, згідно 
Методики формування вибірки для проведення поточних обстежень 
підприємств із питань статистики енергетики. 

Форму № 4-мтп (місячна) респондент подає 12 разів на рік. 
Показники форми № 4-мтп (місячна) характеризують сумарні обсяги 

вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та 
окремих нафтопродуктів, витрачених за всіма напрямами споживання: в  
процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або 
матеріал), безпосередньо з метою кінцевого споживання з урахуванням 
технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні, а 
також обсягів реалізації (відпуску) населенню, незалежно від джерел їх 
надходження. Також до бланка включено сумарні обсяги залишків вугілля, 
нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих 
нафтопродуктів як у споживачів, так і постачальників, на кінець звітного 
періоду. 

У перелічених формах за № 4-мтп не враховують обсяги реалізації 
населенню бензину моторного та газойлів (палива дизельного), пропану і  
бутану скраплених. Ці обсяги відображають у звіті «Про продаж світлих 
нафтопродуктів» за формою № 1-торг (нафтопродукти). При формуванні 
зведеної інформації щодо використання палива до даних форм за № 4-мтп 
додають дані форми № 1-торг (нафтопродукти) по відповідних графах і  
рядках. 

Державне статистичне спостереження за формою № 11-мтп (річна) 
складають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які 
відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію.  

Проводити аналіз використання енергії, визначати і контролювати 
реалізацію національних і міжнародних задач із питань 
енергоефективності на національному або регіональному рівнях дозволяє 
використання енергетичних індикаторів, які необхідні для розрахунків 
попиту на енергоресурси. Індикатори надають можливість аналізувати і 
розуміти причини змін, які відбуваються з часом у використанні 
енергоресурсів, а також можливість здійснення порівнянь між країнами. 
До енергетичних індикаторів відносять такі показники, як питомі витрати. 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження є  
отримання інформації щодо фактично освоєних обсягів капітальних 
інвестицій підприємств і організацій у матеріальні та нематеріальні активи 
(їх придбання, виготовлення, реконструкція, модернізація, капітальний 
ремонт тощо) за рахунок усіх джерел фінансування. Дані розробляються 
для забезпечення потреб системи національних рахунків при здійсненні 
макроекономічних розрахунків, складання структурної статистики, 
використання в аналізі динаміки інвестиційних процесів та прогнозуванні 
розвитку секторів економіки України. 

Державне статистичне спостереження щодо капітальних інвестицій 
проводиться за формами № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні 
інвестиції" та № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й  
амортизація активів". 

Державне статистичне спостереження за формою № 2-інвестиції 
(квартальна) "Капітальні інвестиції" проводиться відповідно до плану 
державних статистичних спостережень із квартальною періодичністю на 
дискретній основі. 

 Державне статистичне спостереження за формою № 2-інвестиції 
(річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" проводиться 
відповідно до плану державних статистичних спостережень з річною 
періодичністю.  

При проведенні державних статистичних спостережень зі статистики 
капітальних інвестицій органи державної статистики можуть залучати 
юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, що мають фактично 
освоєні (використані) у звітному кварталі обсяги капітальних інвестицій у 
матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним 
законодавством джерел фінансування та/або здійснили витрати на 
будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком 
витрат не належать до капітальних інвестицій респондента. 

До звіту за рік також включаються дані, щодо вибуття основних 
засобів та нематеріальних активів, які знаходилися на балансі респондента, 
та сума амортизації (зносу) за звітний рік.  

Основні визначення та терміни: 
Амортизація – відрахування частини вартості основних фондів для 

відшкодування їх зносу, тобто для їх відтворення, шляхом віднесення 
(списання) на собівартість продукції згідно з чинними нормами.  

Будівлі – це споруди, що складаються з несучих і огороджувальних 
або сполучених (несучо-огроджувальних) конструкцій, які утворюють 
наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або 
перебування людей, тварин, рослин, а також предметів. За призначенням 
будівлі розподіляються на два види – житлові й нежитлові. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Відрахування&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Основні_фонди


 

 

Вартість ліквідованих активів – ліквідаційна вартість на момент 
списання морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, 
стихійного лиха (за умови, що  їх відновлення та реалізація неможливі або 
економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим 
будівництвом та реконструкцією.  

Житлові будівлі – житлові будинки (будинки масової забудови, 
котеджі та будинки підвищеної комфортності, будинки садибного типу, 
будинки житлові готельного типу) та гуртожитки (житлові будинки для 
колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку 
та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, 
будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, 
гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та 
сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше). 

До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у житлові та 
нежитлові будівлі, інженерні споруди, машини, обладнання та інвентар, 
транспортні засоби, землю, довгострокові біологічні активи тваринництва 
та рослинництва, інші матеріальні активи. 

Інвестиції у землю – інвестиції у придбання земельних ділянок, а  
також природних ресурсів для наступного видобутку. 

Інвестиції в існуючі будівлі та споруди – інвестиції у придбання 
будівель, споруд, їх окремих частин, які були у користуванні в інших 
суб'єктів господарювання. 

Інвестиції у житлові будівлі – інвестиції у будівництво житлових 
будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих 
житлових будівель з урахуванням витрат на придбання та монтаж 
устаткування, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у  
придбання нових житлових будівель, які не були у користуванні, їх 
окремих частин та незавершених будівництвом об'єктів житла. 

Інвестиції у нежитлові будівлі – інвестиції у будівництво 
нежитлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт 
діючих нежитлових будівель з урахуванням витрат на придбання та 
монтаж устаткування, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції 
у придбання нових нежитлових будівель, які не були у користуванні, їх 
окремих частин та незавершених будівництвом нежитлових будівель. 

Інвестиції у споруди – інвестиції у будівництво споруд, розширення, 
реконструкцію та капітальний ремонт діючих споруд з урахуванням витрат 
на придбання та монтаж устаткування, що забезпечує їх функціонування, 
а  також інвестиції у придбання нових споруд, які не були у користуванні, 
їх окремих частин та незавершених будівництвом споруд. 

Інвестиції у машини, устаткування та інвентар – інвестиції у  
придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, 
вдосконалення та капітальний ремонт механічного устаткування, машин та 
устаткування загального та спеціального призначення, машин та 
устаткування для сільського та лісового господарства, верстатів, приладів 
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побутових та інвентарю, які не пов'язані безпосередньо з функціонуванням 
будівель та споруд і належать до основних засобів. 

Інвестиції в електричне та електронне устаткування – інвестиції у  
придбання, виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, 
вдосконалення та капітальний ремонт офісного устаткування та 
електронно-обчислювальних машин, електричних машин та устаткування 
для радіо, телебачення та зв'язку, приладів та інструментів медичних, 
приладів вимірювальних точних і устаткування оптичного, годинників. 

Інвестиції у транспортні засоби – інвестиції у придбання, 
виготовлення власними силами, монтаж, модернізацію, вдосконалення й  
капітальний ремонт продукції автомобілебудування та інших 
транспортних засобів. 

Інвестиції у довгострокові біологічні активи та поліпшення            
земель – інвестиції у меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи 
з поліпшення земель, проведення культуртехнічних робіт на землях, 
інвестиції у придбання, вирощування або створення власними силами 
довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, у тому 
числі формування основного стада робочої та продуктивної худоби. 

Інвестиції в інші матеріальні активи – інвестиції у придбання 
бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, 
тимчасових (не титульних) споруд, інвентарної тари, тварин та 
багаторічних насаджень, які не пов'язані з сільськогосподарською 
діяльністю, активів, що призначені для прокату, поліпшення об'єкта 
операційної оренди тощо. 

Інвестиції у нематеріальні активи – інвестиції у придбання або 
створення власними силами для власного використання немонетарних 
активів, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані, 
термін служби яких перевищує один рік. 

Інвестиції у програмне забезпечення та бази даних – інвестиції у  
придбання, створення, модернізацію або поліпшення програмного 
забезпечення та баз даних з урахуванням витрат на підготовку до їх 
цільового використання. 

Інвестиції у права користування природними ресурсами та 

майном, патенти, ліцензії, торгові марки, подібні права та інші 
нематеріальні активи – інвестиції у права користування надрами, 
геологічною та іншою інформацією про природне середовище, земельною 
ділянкою, будівлею, права на товарні знаки, торгові марки, фірмові назви, 
винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти рослин, породи 
тварин, ноу-хау, авторські та суміжні з ними права. 

Індекс капітальних інвестицій розраховується відповідно до 
Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494. 

Інженерні споруди – це об'ємні, площинні або лінійні наземні, 
надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих і в  
окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для 



 

 

виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, 
матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, 
транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких і газоподібних 
продуктів і таке інше. 

Капітальний ремонт – витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первинно 
очікуваних від використання об'єкта, на суму яких збільшується первісна 
вартість основних засобів (будівель, споруд, машин і обладнання, 
транспортних засобів тощо). 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 
матеріальної форми та може бути ідентифікований. 

Нежитлові будівлі – готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі 
офісні, торговельні; будівлі транспорту та засобів зв'язку; будівлі 
промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, 
медичного й оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі 
сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної 
діяльності, в'язниці, армійські казарми і таке інше). 
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Забруднююча речовина – будь-яка речовина чи матеріал фізичного, 

хімічного або біологічного походження, що справляє негативний вплив на 
повітря, воду, землю чи біоту. 

Парникові гази – гази, які затримують інфрачервоне 
випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального 
потепління на планеті. До основних парникових газів належать: діоксид 
вуглецю (CO2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), 
перфторвуглеці (ПФВ) та гексафторид сірки (SF6). 

Стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, 
установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові 
координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в  
повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів як після проходження 
пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення 
на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від 
організованих і неорганізованих джерел забруднення. 

Викиди – надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
або суміші таких речовин від стаціонарних або пересувних джерел 
забруднення. 

Повітроохоронні заходи – заходи, спрямовані на зменшення викидів 
у атмосферу. 

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, 
біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть 
створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і  
здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів 
поводження з ними. 

Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні 
властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, 
високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.  

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню 
відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, 
видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення. 

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких 
технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи 
біологічних властивостей відходів, з метою їх підготовки до екологічно 
безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. 

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів. 



 

 

Спалювання відходів – теплова обробка відходів на спалювальній 
установці з вилученням або без вилучення енергетичних ресурсів. 

Спеціально відведені місця та об’єкти видалення – місця чи 
об’єкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано 
дозвіл. 

Наявність відходів – тимчасове розміщення відходів до утилізації чи 
видалення та остаточне розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, 
полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання 
яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у сфері поводження з відходами. 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в 
процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 
повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають 
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких 
їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Відходи домогосподарств – відходи, зазвичай утворені в результаті 
нормального функціонування домашніх господарств.  

Поточні витрати на охорону навколишнього природного 
середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й 
експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) 
в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.  

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 
середовища – інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, 
або виготовлення власними силами для власного використання 
матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та 
модернізацію, що здійснюють з метою охорони навколишнього 
природного середовища. 

Екологічні платежі включають екологічний податок за забруднення 
навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 
та розміщення відходів, штрафні санкції за порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища. Штрафи, стягнені в 
адміністративному порядку з посадових осіб, у складі штрафних санкцій 
не опубліковуються. 

Статистика природних ресурсів та навколишнього середовища 
включає систему статистичних показників, що характеризує техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження 
забруднюючих речовин в атмосферу, утворення, розміщення відходів та 
поводження з ними, а також економічний механізм природокористування. 
Ця широка система економічних та екологічних показників відображається 
у державних статистичних спостереженнях, а саме:  
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– ф.№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного 
повітря" (обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення). Подають не пізніше 20 січня юридичні 
особи, їхні відокремлені підрозділи, що мають стаціонарні джерела 
викидів, за переліком, визначеним органами державної статистики;  

– ф.№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" 
Містить показники, що характеризують обсяги утворення, поводження, 
розміщення відходів за класами небезпеки та інформацію стосовно 
об’єктів поводження з відходами. Подають не пізніше 28 лютого юридичні 
особи, їхні відокремлені підрозділи, діяльність яких пов’язана з 
утворенням, поводженням з відходами І-ІV класів небезпеки, за переліком, 
визначеним органами державної статистики;  

– ф.№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону 
навколишнього природного середовища та екологічні платежі". Містить 
показники, які характеризують економічний механізм 
природокористування: екологічні платежі за забруднення навколишнього 
природного середовища, капітальні інвестиції за джерелами фінансування, 
поточні витрати (за напрямами) на основні природоохоронні заходи та 
екологічні послуги. Подають до 28 лютого юридичні особи, які мають 
очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі 
за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують 
науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються 
управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, 
визначеним органами державної статистики.  

 



 

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження за 
ф.№11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних засобів, 
амортизацію" є отримання інформації щодо наявності, руху та стану 
основних засобів. 

Державне статистичне спостереження щодо основних засобів 
проводиться із річною періодичністю для підприємств згідно сукупності 
звітуючих одиниць та раз на п’ять років – для бюджетних установ та 
організацій, що мають у власності (на балансі) основні засоби.  

Основні визначення та терміни: 
Амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання (експлуатації).  

Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) 
вартістю та сумою зносу основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів. 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, 
яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних 
засобів (необоротних матеріальних активів) після закінчення строку їх 
корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 
пов'язаних із продажем (ліквідацією).  

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з  
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для виконання 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік).  

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість основних 
засобів (необоротних активів) у сумі грошових коштів або справедливої 
вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) основних засобів (необоротних матеріальних активів).  

Переоцінена вартість – вартість основних засобів (необоротних 
матеріальних активів) після їх переоцінки. 

Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів 
з  початку його корисного використання. 

Коефіцієнт оновлення – частка введених в дію нових основних 
засобів у вартості основних засобів на кінець звітного періоду. 

Коефіцієнт ліквідації – частка ліквідованих основних засобів в  
обсягах основних засобів на початок звітного періоду. 

Ступінь (коефіцієнт) зносу – відношення суми зносу основних 
засобів до їх первісної (переоціненої) вартості на кінець року, у відсотках.  
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ПОСЛУГИ 
 

ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ПО 

СТАТИСТИЦІ РИНКОВИХ НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Послуги – це результат економічної діяльності, відносно якого не 
можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу 
окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва 
послуги збігається з моментом надання її споживачеві.  

Обсяг реалізованих послуг (уключаючи податок на додану 
вартість) – це дані про обсяг реалізованих послуг за ціною продажу 
виконаних та реалізованих за межі підприємства послуг, що зазначено в  
оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) 
документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи 
непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо). 

Матеріальні витрати – вартість витрачених у виробництві (крім 
продукту власного виробництва) сировини й основних матеріалів, 
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, 
будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, 
допоміжних та інших матеріалів. 

Інші операційні витрати включають витрати операційної 
діяльності, які не увійшли до складу елементів матеріальних витрат, витрат 
на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизацію (пункти 22-
25 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»), зокрема 
витрати на відрядження, на послуги зв’язку, транспорту, плата за 
розрахунково-касове обслуговування тощо. 

По статистиці ринкових нефінансових послуг за формою державного 
статистичного спостереження № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги 
реалізованих послуг» звітують юридичні особи, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної 
діяльності. Метою державних статистичних спостережень є одержання 
всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг. 

 



 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Цей розділ статистики відстежує дані щодо виробництва та реалізації 
промислової продукції відповідно до Номенклатури продукції 
промисловості (далі – Номенклатура), яка базується на СРА (Статистична 
класифікація продукції за видами діяльності в Європейській економічній 
спільноті) і PRODСOM (Перелік продуктів для європейської статистики 
виробництва) . 

 

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами. 
 

Державне статистичне спостереження щодо виробництва та 
реалізації промислової продукції ф. №1П-НПП (річна) «Звіт про 
виробництво та реалізацію промислової продукції» відстежує дані щодо 
виробництва та реалізації промислової продукції відповідно до 
Номенклатури. 

Метою проведення державного статистичного спостереження є  
отримання даних щодо обсягів виробництва та реалізації промислової 
продукції за видами для забезпечення інформаційних потреб національних 
користувачів та міжнародних організацій. Воно є одним з основних джерел 
для формування сукупності для статистичного спостереження 
короткострокової статистики виробництва продукції промисловості та 
формування переліку товарів-представників для розрахунку індексу 
промислової продукції.  

Державне статистичне спостереження щодо виробництва та 
реалізації промислової продукції охоплює статистичні одиниці, діяльність 
яких за КВЕД, незалежно від основного виду діяльності, відноситься до 
секцій B «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів», C «Переробна 
промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря» та що виробляють промислову продукцію 
відповідно до Номенклатури.  

Основні показники статистичного спостереження: 
– обсяг виробленої продукції за звітний рік; 
– кількість виробленої продукції із сировини замовника; 
– вартість промислових послуг за звітний рік; 
– кількість і вартість реалізованої продукції, виробленої з власної 

сировини; 
– обсяг виробленої продукції за попередній рік. 
Основні визначення й терміни, які використовуються відносно цього 

державного статистичного спостереження, уживаються в такому значенні:  
відокремлений підрозділ юридичної особи – філія, інший підрозділ 

юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє 
продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені 
юридичної особи; 
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давальницька сировина – це сировина, яка належить замовнику і 
передана у промислову переробку іншому підприємству для виробництва 
продукції відповідно до угоди; 

місцева одиниця за видом економічної діяльності – це одиниця 
(підприємство або його частина), що здійснює один вид економічної 
діяльності і розташована в географічно визначеному місці; 

НПП – чинна Номенклатура продукції промисловості, яка базується 
на СКП та PRODCOM і є ключовою класифікацією для проведення 
державного статистичного спостереження щодо виробництва промислової 
продукції. Як правило, щорічно актуалізується та розміщується на 
офіційному веб-сайті Держстату України. 

обсяг реалізованої продукції – обсяг продукції, яка фактично 
відвантажена у звітному періоді, про що зазначено в оформлених як 
підстава для розрахунку з покупцем (замовником) документах, незалежно 
від надходження платежів за неї; 

обсяг фактично виробленої продукції – обсяг валового випуску 
продукції (у т.ч. попутної), включаючи продукцію, призначену для 
подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський 
оборот); 

основний вид економічної діяльності – вид діяльності 
підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану 
вартість; 

підприємство – це статистична одиниця, що здійснює виробництво 
товарів та послуг і є самостійною в прийнятті рішень щодо використання 
своїх засобів, і є найбільш незалежною з огляду на фінансові та виробничі 
функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної 
діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з 
однієї або більше місцевих одиниць; 

продукція – це результат виробничого процесу. Це загальний 
термін, який використовується для позначення як товарів, так і послуг;  

продукція промисловості – продукція, вироблена підприємствами 
незалежно від основного виду діяльності в межах секцій В, С, D; 

процес промислового виробництва – це процес перероблення 
(механічного, ручного тощо), який використовується для виготовлення 
нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи товарів 
виробничого призначення); оброблення уживаних товарів на сировину; 
надання промислових послуг;  

суцільне статистичне спостереження – спостереження щодо всіх 
без винятку одиниць статистичної сукупності, яка вивчається;  

товари-представники – набір товарів, профільних для певного виду 
діяльності (на рівні групи, класу), які є однорідними за своїми споживчими 
властивостями та призначенням у певних групі чи класі КВЕД; 

 



 

 

Основні економічні показники короткострокової статистики 

промисловості 
 

Державне статистичне спостереження щодо економічних показників 
короткострокової статистики промисловості (ф. № 1-ПЕ «Звіт про 
економічні показники короткострокової статистики промисловості») та 

державне статистичне спостереження з короткострокової статистики 
виробництва продукції промисловості (ф. № 1–П «Терміновий звіт про 
виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами») є  
складовою короткострокової статистики підприємств.  

Основні принципи організації державного статистичного 
спостереження щодо показників короткострокової статистики 
промисловості базуються на єдиних методологічних підходах, що 
забезпечують співставну динаміку даних щодо виробництва промислової 
продукції. 

Метою проведення державного статистичного спостереження з  
короткострокової статистики виробництва продукції промисловості          
(ф. № 1–П) є отримання статистичної інформації щодо виробництва 
промислової продукції відповідно до НПП та її залишків. Дані 
спостереження щодо виробництва продукції за визначеним переліком 
товарів-представників є основою для забезпечення розрахунку індексу 
промислової продукції відповідно до затвердженої методології. 

Виробництво промислової продукції наводиться по валовому 
випуску, тобто разом із продукцією, призначеною для подальшої 
переробки в межах одного підприємства. 

Інформація щодо виробництва продукції з 2011 року наводиться за 
Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка базується 
на Статистичній класифікації продукції за видами економічної діяльності 
Європейського Союзу (CPA, 2008) та Переліку продуктів для європейської 
статистики виробництва (PRODCOM). 

Показники державного статистичного спостереження щодо 
виробництва розробляються з урахуванням європейських вимог 
до статистичної інформації з короткострокової статистики промисловості, 
забезпечуючи методологію розрахунку індексу промислової продукції.  

Індекс промислової продукції – показник, що відображає 
короткострокові зміни обсягу промислової продукції (доданої вартості) – 
розраховують відповідно до міжнародних стандартів. Базовою формулою 
для розрахунку є індекс фізичного обсягу Ласпейреса. Розрахунок 
базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором 
товарів-представників та структурі валової доданої вартості за базисний 
рік.  

Збір та розробка державних статистичних спостережень щодо 
показників короткострокової статистики (ф.ф. №1–П, №1–ПЕ) 
здійснюється на підставі переліків звітних одиниць, визначених 

http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2015/1-2_03_09_01_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2015/1-2_03_09_01_2015.htm
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з урахування критеріїв відбору, що відповідають умовам відбору та меті 
вищевказаних спостережень, які формуються з цільової сукупності 
на державному рівні. 

Одиницею державного статистичного спостереження за формами             
№ 1–П (місячна) та № 1–ПЕ (місячна) є підприємства – юридичні особи, 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними 
видами діяльності промисловості.  

Метою державного статистичного спостереження щодо економічних 
показників короткострокової статистики промисловості (форма № 1-ПЕ) 
є отримання даних щодо обсягів реалізованої промислової продукції та 
надходження замовлень на виробництво промислової продукції для 
розрахунку індексу обороту (реалізації) продукції промисловості 
та індексу нових замовлень. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
(оборот) – обсяг реалізації (оборот) від промислової діяльності, який 
визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, 
послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків 
з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, 
послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням непрямих податків 
(податку на додану вартість, акцизного збору тощо).  

Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції (обсяг 
нових замовлень на виробництво промислової продукції) – це вартість усіх 
прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової 
продукції як з власної сировини, придбаної сировини, а також 
із давальницької сировини, виконання послуг промислового характеру; 
показник відстежується за видами діяльності переробної промисловості 
(крім харчової). 

Відпрацьований час – кількість людино-годин робочого часу, 
за який працівникам (уключаючи штатних та працюючих за цивільно-
правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятим 
у виробництві продукції (товарів, послуг) як з тривалим, так і нетривалим 
циклом виробництва, нарахована заробітна плата; показник відстежується 
за видами діяльності з тривалим циклом виробництва: виробництво 
парових котлів, двигунів і турбін, зброї та боєприпасів, а також судно- 
та літакобудування.   

Індекс обороту (реалізації) продукції промисловості – показник, 
що відображає короткострокові зміни обсягів реалізованої промислової 
продукції. Індекс обороту продукції промисловості будується 
на національному рівні й розраховується в цілому по добувній та 
переробній промисловості України та за видами діяльності. 

Індекс нових замовлень – показник, що відображає зміни попиту 
на товари та послуги, слугуючи оцінкою майбутнього виробництва. 



 

 

РЕЄСТР СТАТИСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 
 

Реєстр статистичних одиниць (далі – РСО) – це автоматизована 
інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, 
опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо 
статистичних одиниць.  

Однією із складових РСО є статистичний реєстр підприємств.  
Основними джерелами формування інформаційного фонду РСО є: 
– відомості про вчинення реєстраційних дій, які щоденно надходять до 

органів державної статистики від державних реєстраторів згідно 
із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців»; 

– дані статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність); 
– інші адміністративні дані органів державної влади (Державної 

податкової адміністрації, Пенсійного фонду, Фонду державного майна 
тощо). 

Статистичний реєстр підприємств (СРП) має дві складові: 
адміністративну та статистичну. 

Адміністративною складовою СРП є Єдиний державний реєстр 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Створення, ведення 
та використання ЄДРПОУ здійснюється відповідно до Положення про 
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, Положення 
про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. Актуалізація адміністративної 
складової СРП здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом 
державних статистичних спостережень. 

Статистична складова СРП містить інформацію щодо сукупності 
статистичних одиниць, сформованої на базі даних ЄДРПОУ на визначену 
дату та доповненої даними статистичних спостережень 
і адміністративними даними. 

В адміністративній складовій СРП ідентифікуються такі 
адміністративні одиниці: 

– юридичні особи (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, 
що присвоюється юридичній особі державним реєстратором); 

– відокремлені підрозділи юридичних осіб (за допомогою 
ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, що присвоюється відокремленому 
підрозділу юридичної особи державним реєстратором). 

У статистичній складовій СРП ідентифікуються такі статистичні 
одиниці: 

– підприємства (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ 
підприємства, що співпадає з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 
юридичної особи, яка за нього відповідає); 

– місцеві одиниці (за допомогою індивідуального коду місцевої 
одиниці, який присвоюється органами державної статистики); 
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– групи підприємств (за допомогою ідентифікаційного номера групи 
підприємств, який присвоюється органами державної статистики). 

Робота з ідентифікації в КЕОІ місцевих одиниць у ГУС проводиться 
відповідно до Регламенту виконання робіт з актуалізації переліку місцевих 
одиниць на основі даних державних статистичних спостережень, 
затвердженого наказом Держкомстату від 18.11.2011 року №302 
(у редакції наказу Державної служби статистики України від 31.12.2015 
№387).  

Після завершення оброблення даних державних статистичних 
спостережень і при виявленні новостворених місцевих одиниць відповідні 
підрозділи галузевої статистики формують файли із переліком 
неідентифікованих МО, яким було присвоєно тимчасові коди МО. Також 
галузеві підрозділи ГУС формують файли із переліком тих МО, які мають 
коди МО, але щодо яких у формі державних статистичних спостережень 
зазначена інша назва або інша адреса, ніж у РСО. Вищезазначені файли 
опрацьовуються підрозділом, який здійснює ведення РСО. Після 
проведення контролів підрозділ, який здійснює ведення РСО складає 
протокол помилок і передає його із файлами до відповідного підрозділу 
галузевої статистики для виправлення помилок. Після проведення 
контролів, звіркою з даними РСО здійснюється формування таблиць 
співставлень для аналізу МО за різними державними статистичними 
спостереженнями. Проводиться аналіз таблиць співставлень підрозділами 
галузевої статистики та підготовка взаємоузгоджених протоколів, 
коригування файлів на підставі протоколів та таблиць співставлення. Після 
перерахованих вище процедур здійснюється передача файлів на державний 
рівень. 

Після 20-го числа кожного місяця засобами зв’язку підрозділ, 
що здійснює ведення РСО, отримує від ГУРС файл monokd.dbf – перелік 
місцевих одиниць, що не мають ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, 
і перевіряє ідентифікацію тих МО, які надавали галузеві відділи ГУС 
та повідомляє їх про результати ідентифікації. Крім цього, більшість 
департаментів галузевої статистики Держстату також повідомляють 
відповідні підрозділи галузевої статистики ГУС про ідентифікацію МО для 
подальшого їх вводу до КЕОІ. 

 



 

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Основними категоріями товаровиробників у сільському господарстві 
є сільськогосподарські підприємства та господарства населення.  

Сільськогосподарське підприємство – суб’єкт господарювання, який 
має право юридичної особи, або відокремлений підрозділ юридичної 
особи, що здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі сільського 
господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають 
також фермерські господарства.  

Господарства населення – домогосподарства, що здійснюють 
сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення продуктами 
харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської 
продукції. Ця категорія включає домогосподарства у сільській місцевості, 
міських населених пунктах (включаючи колективні сади та городи), 
а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які 
провадять свою діяльність у галузі сільського господарства без створення 
юридичної особи. 

Одним із основних результативних показників діяльності у сфері 
сільського господарства є показник валової продукції сільського 
господарства в постійних цінах.  

Продукція сільського господарства (у постійних цінах) – вартість 
продукції рослинництва та тваринництва, отриманої внаслідок 
вирощування сільськогосподарських культур і використання 
сільськогосподарських тварин, а також обсяг зміни незавершеного 
виробництва у рослинництві, обсяг вирощування молодих багаторічних 
насаджень за рік та обсяг вирощування сільськогосподарських тварин 
(приплід, приріст живої маси).  

Постійні ціни – середньозважені ціни року, прийнятого за основу для 
порівняння.  

Розрахунок валової продукції сільського господарства здійснюється 
шляхом вартісної оцінки кожного окремого виду сільськогосподарської 
продукції, незалежно від місця й умов його виробництва, за однією і тією 
ж ціною. Це дає можливість запобігти впливу різниці в регіональних цінах 
на один і той же вид сільськогосподарської продукції та проводити 
порівняльний аналіз на національному та регіональному рівнях. 
Продукцію оцінюють у постійних цінах, розрахованих як середньозважені 
ціни товарної та нетоварної частини продукції сільського господарства. 
Перелік видів сільськогосподарської продукції, на основі якого 
здійснюється розрахунок індексу сільськогосподарського виробництва та 
постійні ціни на них розробляються централізовано і затверджуються 
наказом Держстату. В якості постійних цін обираються ціни року, 
прийнятого за основу для порівняння. Зміна постійних цін відбувається, 
як правило, один раз на п’ять років. У разі затвердження переліку нових 
постійних цін валова продукція сільського господарства за рік, прийнятий 
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за основу для порівняння, розраховується в нових постійних цінах шляхом 
множення натуральних показників виробленої за цей рік продукції на нові 
постійні ціни. Ретроспективні перерахунки валової продукції сільського 
господарства за новими постійними цінами проводяться централізовано 
з ув’язкою державного і регіональних рівнів.  

Для відображення відносного рівня загальних фізичних обсягів 
сільськогосподарської продукції, вироблених за будь-який період часу, 
обраний для порівняння, застосовують індекс сільськогосподарського 
виробництва. Обчислюють індекси за рік, місяць, за період з початку року. 
Річний розрахунок індексу обсягу сільськогосподарського виробництва 
проводиться за розширеним переліком показників сільськогосподарської 
продукції та категорій товаровиробників.  

Розрахунок валової продукції сільського господарства в постійних 
цінах за рік здійснюється в розрізі таких категорій товаровиробників: усі 
категорії господарств, у т.ч. сільськогосподарські підприємства (з них 
державні та недержавні сільськогосподарські підприємства) та 
господарства населення. 

Поточні розрахунки здійснюються за спрощеною схемою з 
використанням системи дорахунків і коригувань. Щомісячні розрахунки 
валової продукції сільського господарства в постійних цінах здійснюються 
в розрізі таких категорій товаровиробників: усі категорії господарств, у 
т.ч. сільськогосподарські підприємства та господарства населення.  

Щомісячно розрахунок валової продукції та індексів 
сільськогосподарського виробництва здійснюється загалом по області, 
крім того щоквартально (один раз на квартал) проводиться розрахунок 
зазначених показників по сільськогосподарських підприємствах 
за районами.  

 

Статистика сільськогосподарських підприємств 

 
Для підготовки, проведення та координації державних статистичних 

спостережень щодо діяльності сільськогосподарських підприємств 
ведеться статистичний реєстр сільськогосподарських товаровиробників 

"АГРО", що містить перелік підприємств (уключаючи фермерські 
господарства), які здійснюють виробництво товарної 
сільськогосподарської продукції, або надають спеціалізовані послуги 
в сільському господарстві. Актуалізація (оновлення) зазначеного реєстру 
проводиться один раз на рік – станом на 1 листопада. У реєстрі 
відслідковується демографія підприємства, його економічна активність, 
площа сільськогосподарських угідь у користуванні, середньооблікова 
кількість працівників та інше. За матеріалами розробки реєстру "АГРО" 
щороку випускається довідник "Сільськогосподарські товаровиробники 
Тернопільської області", який містить перелік та основні реквізити 



 

 

підприємств: назву, адресу, код основного виду економічної діяльності, 
прізвище керівника, контактний телефон тощо.  

Статистика сільськогосподарських підприємств включає в себе такі 
державні статистичні спостереження:  

– ф.№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств". Подається не пізніше 28 лютого 
юридичними особами, їхніми відокремленими підрозділами, 
які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним 
органом державної статистики. Містить показники, що характеризують 
виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції і послуг: 
структуру виробничої собівартості за видами продукції сільського 
господарства; середньооблікову чисельність працівників, зайнятих 
у сільськогосподарському виробництві; інформацію про купівлю 
матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб; баланс продукції 
сільського господарства, в якому відображається наявність основних видів 
сільськогосподарської продукції на початок та на кінець року, джерела 
надходження та її витрати за рік.  

До кола респондентів за ф.№ 50-сг включають сільськогосподарські 
підприємства, які незалежно від підпорядкування, організаційної форми 
суб’єкта економіки (крім фермерських господарств з площею 
сільськогосподарських угідь менше 1000 га і кількістю працюючих менше 
50 осіб), є економічно активні з основним видом діяльності за КВЕД 01.1 –
 01.6 секції А, і відповідають нижченаведеним критеріям для великих 
і середніх сільськогосподарських підприємств, розмір яких дорівнює або 
перевищує порогові значення хоча б за одним із таких статистичних 
критеріїв:  

– площа сільськогосподарських угідь – 200 гектарів; 
–  кількість працюючих у сільському господарстві – 20 осіб; 
– чисельність великої рогатої худоби – 50 голів; 
– чисельність свиней – 50 голів; 
– чисельність овець або кіз – 50 голів; 
– чисельність птиці – 500 голів; 
– обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг   
сільського господарства – 150 тис.грн. 
– ф.№ 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності 

фермерського господарства, малого підприємства у сільському 
господарстві". Подають фермерські господарства, малі підприємства, які 
здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним 
органом державної статистики до 28 лютого. Включає в себе розділи, що 
містять: загальні показники (середня кількість працівників, фонд оплати 
праці, кількість відпрацьованих людино-днів, площа землі для ведення 
господарства); витрати на виробництво продукції сільського господарства 
і послуг; реалізація продукції сільського господарства і послуг; унесення 
органічних, мінеральних добрив та обробка хімікатами 
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сільськогосподарських культур; додаткові види діяльності, якими 
займається підприємство.  

– ф.№ 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки 
в сільськогосподарських підприємствах". Подають юридичні особи, які 
здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком 
не пізніше 28 лютого. Складається з двох розділів. У І розділі 
відображається наявність та рух основних видів сільськогосподарської 
техніки, у ІІ розділі – наявність енергетичних потужностей на кінець 
звітного року.  

 

Рослинництво  
У статистиці рослинництва вживаються такі основні терміни.  

Підприємство, яке займається виробництвом продукції 
рослинництва – сільськогосподарське підприємство, яке незалежно 
від підпорядкування, організаційної форми суб’єкта економіки, здійснює 
діяльність із вирощування сільськогосподарських культур і відповідає 
нижченаведеним критеріям:  

основний вид діяльності за КВЕД відноситься до кодів 01.1 – 01.6 
секції А – незалежно від розміру наявної у власності та/або користуванні 
площі сільськогосподарських угідь; 

основний вид діяльності за КВЕД не відноситься до кодів 01.1 – 01.6 
секції А – за умови наявності у володінні та/або користуванні не менше 
1 га сільськогосподарських угідь або не менше 0,5 га посівних площ 
під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті або 
не менше 0,1 га площ закритого ґрунту. 

Сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом 
продукції рослинництва, залежно від наявної у власності та/або 
користуванні площі сільськогосподарських угідь, може бути визначено 
як велике та середнє сільськогосподарське підприємство, яке займається 
виробництвом продукції рослинництва (має у власності та/або 
користуванні 100 га сільськогосподарських угідь і більше), або мале 
сільськогосподарське підприємство, яке займається виробництвом 
продукції рослинництва (площа сільськогосподарських угідь менше 
100 га). 

Сільськогосподарські угіддя – земельні ділянки, які систематично 
використовують для одержання сільськогосподарської продукції. 
До їхнього складу входять: рілля (включаючи чисті пари), перелоги, 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища.  

Площа посівів сільськогосподарських культур – частина ріллі або 
інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими 
(які посіяні восени минулого року, що збереглися до закінчення весняної 
сівби) та ярими культурами під урожай поточного року.  

Зібрана площа – площа, на якій фактично проведені роботи 
зі збирання врожаю сільськогосподарських культур.  



 

 

Виробництво (валовий збір) сільськогосподарських культур – 
загальний розмір продукції однорічних і дворічних культур, зібраної 
з основних, повторних і міжрядних посівів. Виробництво зернових 
і зернобобових культур та соняшнику наведено у вазі після доробки, 
цукрових буряків (фабричних) – у вазі без землі, гички й домішок, 
овочевих культур – із урахуванням продукції закритого ґрунту. 

Урожайність сільськогосподарських культур – середній розмір 
певної продукції рослинництва, отриманої з одиниці фактично зібраної 
площі, який обчислено як співвідношення валового збору з основних, 
повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури. 

Виробництво (валовий збір) плодоягідних культур, винограду – 
загальний розмір продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, 
незалежно від їх віку. 

Урожайність багаторічних насаджень – середній розмір певної 
продукції багаторічних насаджень, який обчислено як співвідношення 
валового збору з усієї площі багаторічних насаджень та площі насаджень 
цієї культури у плодоносному віці. 

Інформаційною базою для статистики рослинництва є дані державних 
статистичних спостережень за:  

– ф.№ 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських 
культур під урожай відповідного року", яку подають юридичні особи, їхні 
відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність 
на 5 день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня;  

– ф.№ 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори  
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 
відповідного року", яку подають юридичні особи, їхні відокремлені 
підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність не пізніше 
2 грудня;  

– ф.№ 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай відповідного року", яку 
подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність до 2 грудня;  

– ф.№ 37-сг (місячна) "Звіт збирання врожаю сільськогосподарських 
культур", яку подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які 
здійснюють сільськогосподарську діяльність до 2 числа місяця, наступного 
після звітного періоду (у липні–листопаді);  

–  ф.№ 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю" (вибіркове 
обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості), складається один раз на рік (у травні);  

– ф.№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю" (вибіркове 
обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості), складається щомісячно.  

Державні статистичні спостереження зі статистики рослинництва 
проводяться за переліком звітних одиниць, визначеним органами 
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державної статистики. До їх сукупності включаються підприємства 
(юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи), що займаються 
виробництвом продукції рослинництва, які незалежно 
від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання, 
відповідають певним критеріям.  

До складу сукупності звітних одиниць за ф.№ 4-сг (річна), ф.№ 29-сг 
(річна) включаються великі, середні та малі підприємства, які займаються 
виробництвом продукції рослинництва; за ф.№ 9-б-сг (річна) та за ф.№ 37-
сг (місячна) – великі та середні підприємства.  

По малих сільськогосподарських підприємствах розрахунок зібраних 
площ, валових зборів та урожайності станом на 1 вересня та на 1 листопада 
проводиться на основі даних вибіркового обстеження виробництва 
сільськогосподарських культур у цієї категорії господарств. На інші звітні 
дати, коли відсутнє обстеження, розрахунки зібраних площ проводяться 
з використанням темпів збирання урожаю в сільськогосподарських 
підприємствах, які складають звітність за ф.№ 37-сг.  

У господарствах населення обсяги виробництва 
сільськогосподарських культур визначаються розрахунково на основі 
даних щодо темпів збирання та урожайності окремих культур, отриманих 
за результатами вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності 
домогосподарств сільської місцевості (ф.№ 02-СГН).  

Дані про виробництво продукції рослинництва у всіх категоріях 
господарств розраховуються шляхом сумування відповідних показників 
у великих, середніх та малих сільськогосподарських підприємствах 
і господарствах населення. Розрахунки виробництва продукції 
рослинництва в усіх категоріях господарств проводяться щомісячно 
(в період збору врожаю) по області загалом та за категоріями господарств, 
у т.ч. по  сільськогосподарських підприємствах – за районами.  

 

Тваринництво  
Основні терміни, які використовуються в статистиці тваринництва: 

Підприємство, яке займається виробництвом тваринницької 
продукції – сільськогосподарське підприємство, яке незалежно 
від підпорядкування, організаційної форми суб’єкта економіки здійснює 
діяльність із вирощування та утримання сільськогосподарських тварин 
і відповідає нижченаведеним критеріям:  

основний вид діяльності за КВЕД відноситься до кодів 01.1 – 01.6         
секції А – незалежно від кількості наявних сільськогосподарських тварин 
будь-якого виду;  

основний вид діяльності за КВЕД не відноситься до кодів 01.1 – 01.6    
секції А – за умови утримання від 5 голів великої рогатої худоби, 
або свиней, або овець та кіз, або від 3 голів коней, або від 200 голів птиці, 
або від 20 голів кролів, або від 20 голів хутрових звірів, або від 5 
бджолосімей. 



 

 

Розмір сільськогосподарського підприємства, яке займається 

виробництвом тваринницької продукції – статистичний критерій, який 
встановлюється на підставі наявності у сільськогосподарського 
підприємства кількості поголів’я сільськогосподарських тварин за видами.  

Сільськогосподарські підприємства, які утримують від 30 голів 
великої рогатої худоби, та/або від 30 голів свиней, та/або від 30 голів овець 
та кіз, та/або від 10 голів коней, та/або від 2000 голів птиці всіх видів 
(незалежно від основного чи другорядного виду діяльності) визнають 
великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами, які 
займаються виробництвом тваринницької продукції. Сільськогосподарські 
підприємства, кількість сільськогосподарських тварин в яких була менше 
вищевказаної (незалежно від виду економічної діяльності), вважають 
малими сільськогосподарськими підприємствами, які займаються 
виробництвом тваринницької продукції.  

Кількість сільськогосподарських тварин – число 
сільськогосподарських тварин відповідного виду (загальне або за статево-
віковими групами) станом на звітну дату. 

Оборот стада худоби – система показників, які характеризують рух 
та відтворення худоби за рік (одержання приплоду, забій на м’ясо, падіж, 
купівля та продаж худоби).  

Приплід включає живу масу (вагу) при народженні молодняку, 
одержаного від маток, які знаходяться у господарстві.  

Вихід приплоду в розрахунку на 100 маток обчислюється 
як відношення кількості одержаного за рік живого приплоду від корів 
та основних свиноматок до кількості цих тварин на початок року.  

Вирощування сільськогосподарських тварин (у живій масі) 
складається із ваги одержаного за рік приплоду, приросту ваги молодняку 
і дорослої худоби та птиці на відгодівлі та нагулі за виключенням падежу 
молодняку і худоби на відгодівлі. Приплід включає живу масу (вагу) при 
народженні молодняку. Вирощування худоби та птиці розраховується 
за основними видами продуктивної худоби: велика рогата худоба, свині, 
вівці та кози, а також загалом по птиці всіх видів. Обсяги вирощування 
кролів та коней умовно приймаються на рівні обсягів реалізації на забій у  
живій масі цих тварин. Основним показником інтенсивності вирощування 
тварин є середньодобовий приріст худоби. Середньодобові прирости 
відповідного виду худоби визначаються як співвідношення загального 
обсягу одержаного приросту від вирощування, відгодівлі та нагулу за 
певний період до числа кормоднів відгодівлі та нагулу за цей період.  

Виробництво м’яса – загальний обсяг забійної маси (м’ясо, жир-
сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана 
як при реалізації на забій (товарний забій), так і при забої тварин на м’ясо 
у своєму господарстві (внутрішньогосподарський забій). 

Жива маса тварин – це вага живої тварини, забійна маса – вага туші 
забитої тварини (без голови, шкіри, хвоста, внутрішніх органів та 
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їх вмісту). Виходом м’яса називається відсоткове відношення забійної маси 
тварин до їх живої маси.  

Виробництво молока – загальний обсяг фактично надоєного молока 
від корів, буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток 
сільськогосподарських тварин, уключаючи надоєне молоко, яке було 
використане на випоювання молодняку (телят, поросят, інших), але крім 
молока, висмоктаного телятами при їх підсосному утриманні. 

Виробництво яєць – загальна кількість яєць, які отримані від усіх 
видів свійської птиці (курей, качок, гусок, індичок, цесарок, перепелів, 
фазанів, страусів та інших видів птиці свійської різного віку), уключаючи 
втрати яєць (бій, псування тощо), а також яйця, витрачені для виведення 
молодняку птиці (інкубація) квочками або в інкубаторі. 

Виробництво вовни – загальний обсяг фактично настриженої з живих 
овець і кіз вовни, включаючи вовну, яка була використана 
на внутрішньогосподарські потреби господарства. Вагу вовни надано 
у фізичній вазі немитої вовни. 

Середній річний удій молока від однієї корови – співвідношення 
обсягу виробництва коров’ячого молока до наявної кількості корів (без 
корів на відгодівлі, м’ясного стада, а також корів, призначених для 
групового та підсосного утримання телят) на початок року. 

Середній вихід яєць на 1 голову курки-несучки – співвідношення 
обсягу виробництва яєць від курей-несучок (дорослих і молодняку) 
до їхньої середньорічної кількості. 

Середній настриг вовни на одну вівцю – співвідношення валового 
настригу вовни до кількості овець на початок року. 

Інформаційною базою для статистики тваринництва є державні 
статистичні спостереження за:  

– ф.№ 24-сг (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами", 
подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють 
сільськогосподарську діяльність не пізніше 20 січня; 

– ф.№ 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва 
та кількість сільськогосподарських тварин", яку подають юридичні особи, 
їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську 
діяльність щомісячно не пізніше 2 числа після звітного періоду;  

– ф.№ 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю" (вибіркове 
обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості), складається один раз на рік (у травні);  

– ф.№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю" (вибіркове 
обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості), складається щомісячно;  

– матеріали перепису худоби в сільських населених пунктах 
та міській місцевості (зазвичай проводиться один раз на п’ять років, 
останній перепис худоби відбувся 1 січня 2006р.).  



 

 

Державні статистичні спостереження зі статистики тваринництва 
проводяться за переліком звітних одиниць, визначеним органами 
державної статистики. До складу сукупності звітних одиниць за ф.№ 24 
(річна) включаються великі, середні та малі підприємства, які займалися 
тваринництвом. До переліку звітних одиниць за ф.№ 24-сг (місячна) 
включаються лише великі та середні підприємства, які займаються 
виробництвом тваринницької продукції.  

По малих сільськогосподарських підприємствах, які не ввійшли 
до сукупності звітних одиниць за ф.№ 24-сг (місячна), проводяться 
відповідні розрахунки.  

Проведення поточних розрахунків щодо показників кількості 
сільськогосподарських тварин по господарствах населення базується 
на матеріалах обліку (перепису) худоби, з урахуванням тенденції зміни 
чисельності поголів’я худоби та птиці у вибірковому обстеженні 
домогосподарств сільської місцевості (форми №№ 01-СГН, 02-СГН) 
за кожний звітний місяць (на дискретній основі). Обсяги виробництва 
основних продуктів тваринництва в господарствах населення (включаючи 
населення міських населених пунктів) визначаються за даними вибіркової 
сукупності обстеження діяльності домогосподарств у сільській місцевості 
(ф.№ 02-СГН) за показниками середнього виходу продукції на одну голову 
худоби (по видах), яка є в домогосподарствах на початок звітного місяця. 
Отримані під час обстеження дані про середній вихід продукції на одну 
голову перемножують на загальну кількість відповідних видів тварин, 
що була в усіх господарствах населення регіону.  

Дані про виробництво продукції тваринництва у всіх категоріях 
господарств розраховуються шляхом сумування відповідних показників 
у великих, середніх та малих сільськогосподарських підприємствах 
і господарствах населення. Кількість сільськогосподарських тварин та 
виробництво основних видів продукції тваринництва (м’яса, молока, яєць) 
в усіх категоріях господарств розраховується щомісячно по області 
загалом та за категоріями господарств, у т.ч. по  сільськогосподарських 
підприємствах – за районами.  

 

Реалізація та закупівлі  
Реалізація продукції сільського господарства – обсяги власно 

виробленої продукції, яка реалізована сільськогосподарськими 
підприємствами (крім сільськогосподарських підприємств, які не 
відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) за всіма 
напрямами: переробним підприємствам, на ринку, населенню в рахунок 
оплати праці, пайовикам у рахунок орендної плати за землю та майнових 
паїв (часток), за іншими напрямами. До обсягів реалізації 
сільськогосподарської продукції не включають продукцію, передану на 
переробку на давальницьких засадах (крім цукрових буряків). 
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Надходження сільськогосподарської продукції на переробні 
підприємства – отримання переробним підприємством певного виду 
сільськогосподарської продукції шляхом її закупівлі, на давальницьких 
засадах або власного виробництва з метою її перероблення.  

Переробне підприємство – юридична особа, її відокремлені 
підрозділи, які мають власні переробні потужності або їх орендують та 
здійснюють перероблення певних видів придбаної (закупленої, 
давальницької сировини) або власно виробленої сільськогосподарської 
продукції.  

Зберігаюче підприємство – юридична особа, її відокремлений 
підрозділ, які мають власні потужності або їх орендують для зберігання 
певних видів сільськогосподарської продукції.  

Облік продукції тваринництва та рослинництва, що надходять 
на переробні підприємства проводиться за місцезнаходженням 
переробного підприємства, без урахування територіального походження 
сировини.  

Показники реалізації та закупівлі сільськогосподарської продукції 
відображаються в державних статистичних спостереженнях:  

– ф.№ 21-заг (річна, місячна) "Звіт про реалізацію продукції 
сільського господарства", яку подають юридичні особи, їхні відокремлені 
підрозділи, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, 
визначеним органом державної статистики щомісячно (крім періоду 
за січень–грудень) не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним 
періодом, та за рік – не пізніше 20 січня (за розширеним переліком 
показників);  

– ф.№ 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних 
культур на перероблення та зберігання", яку подають юридичні особи, їхні 
відокремлені підрозділи, які мають власні або орендовані потужності 
та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, 
не пізніше 4 числа місяця наступного за звітним періодом;  

-- ф.№ 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження 
сільськогосподарських тварин на переробні підприємства", яку подають 
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють 
виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою 
тварин. Звіт подається щоквартально (окремо за кожний дискретний 
квартал) не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом;  

– ф.№ 13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока сирого 
на переробні підприємства", яку подають юридичні особи, їхні 
відокремлені підрозділи, які мають власні або орендовані потужності 
та здійснюють перероблення молока сирого. Звіт подається щоквартально 
(окремо за кожний дискретний квартал) не пізніше 4 числа місяця, 
наступного за звітним періодом;  

 

 



 

 

 

Лісове господарство та мисливство 
Посадка лісу – роботи з посадки сіянців, саджанців, живців та іншого 

посадкового матеріалу на лісокультурних площах. 
Посів лісу – посів насіння лісових порід на землях лісового фонду. 
Природне поновлення лісу – сукупність заходів, що сприяють появі, 

збереженню підросту молодняку найбільш цінних деревних порід 
(часткове розрихлювання ґрунту на зрубах, для забезпечення 
лісовідновлення в результаті нальоту насіння, збереження при рубках лісу 
підросту господарсько-цінних деревних порід тощо). 

Дрова – необроблена деревина, що використовується для опалення. 
Паливна деревина – ліквідна деревина, що використовується 

як паливо у процесі приготування їжі, опалення чи виробництва енергії. 
Цей термін також включає деревину, що використовується для 
виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів, 
деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з ліквідної деревини та 
підлягає використанню як паливо. 

 Ліквідна деревина – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим 
чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською 
метою. 

Рубки головного користування – це рубки стиглих деревостанів 
з метою заготівлі деревини. 

Площа лісових земель, пройдена пожежами – площа, на якій 
сталися пожежі в лісовому фонді, незалежно від виду пожеж, категорії, 
розміру площі пожеж і причин їхнього виникнення. 

Обсяг продукції, робіт і послуг лісового господарства включає 
продукцію лісозаготівель, побічного лісокористування, роботи та послуги, 
пов’язані з лісогосподарською діяльністю, обраховані у фактичних 
оптових цінах без урахування податку на додану вартість.  

Заготівля деревини – вирубування стиглих деревостанів 
на спеціально виділеній ділянці лісу з метою отримання деревини, 
вирубування окремих насаджень із метою вирощування та охорони лісу, 
отримання деревини під час очищення лісу від захаращеності.  

Мисливство – вид спеціального використання тваринного світу 
шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної 
волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь. 

Мисливське господарство (як галузь) – сфера суспільного 
виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання 
чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських 
тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток  
мисливського собаківництва. 

Мисливські угіддя – ділянки суші та водного простору (ліси, поля, 
луки, болота, озера тощо), на яких перебувають мисливські тварини та які 
можуть бути використані для ведення мисливського господарства.  
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Мисливські тварини – дикі звірі та птахи, що можуть бути об’єктами 
полювання. 

Інформаційною базою для статистики лісового господарства 
та мисливства є державні статистичні спостереження:  

– ф.№ 3-лг (річна) "Лісогосподарська діяльність", містить показники, 
які характеризують обсяги продукції, робіт та послуг лісового 
господарства, заготівлю деревини за сортиментом, площі рубок за видами, 
проведення лісокультурних робіт, природне поновлення лісу, пожежі, 
загибель лісових насаджень, наявність осередків шкідників лісу, незаконні 
рубки, антропогенну діяльність на землях лісового фонду. Подають 
не пізніше 28 лютого юридичні особи, яким надано у користування або 
власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики;  

– ф.№ 2-ТП (мисливство) (річна) "Ведення мисливського 
господарства" відображає дані про площу мисливських угідь, витрати на 
ведення мисливського господарства, чисельність, розселення і добування 
пернатої дичини, копитних тварин, хутрових звірів за видами, штучне 
розведення мисливських звірів і птахів для розселення. Подають 
не пізніше 28 лютого юридичні особи, яким надані у користування 
мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної 
статистики.  

 

Рибне господарство 
Основні терміни, які використовуються в статистиці рибного 

господарства:  
Добування водних біоресурсів – обсяг водних біоресурсів (риби 

та інших водних біоресурсів), які добуті в усіх рибогосподарських водних 
об’єктах або їхніх частинах (у морях, океанах, ставках, річках, 
водосховищах, озерах та інших водоймах) як з метою реалізації 
на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для їхньої 
подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно від мети 
їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, 
медичної та інших видів продукції. У підприємствах, що займаються 
ставковим рибництвом, в обсягах вилову живої ставкової риби врахована 
також риба, яка переважена та пересаджена з нагульних ставків 
у зимувальні ставки. 

Інформаційною базою для статистики рибного господарства 
є державні статистичні спостереження:  

– ф.№ 1-риба (річна, квартальна) "Звіт про добування водних 
біоресурсів", яку подають юридичні особи, що здійснюють 
рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони: річну – 
не пізніше 20 січня, квартальну – не пізніше 10 числа місяця, наступного за 
звітним періодом. 

 



 

 

ТРАНСПОРТ 
 

Відправлення вантажів – загальний обсяг вантажів у тоннах 
(брутто), прийнятий до перевезення. 

Перевезення вантажів – загальний обсяг вантажів, який навантажено 
та транспортовано рухомим складом окремих видів транспорту (вантажні 
автомобілі, залізничні вагони), вимірюється в тоннах. 

Вантажооборот – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, 
який дорівнює сумі добутків перевезеного вантажу на відстань 
перевезення по кожній партії вантажу, вимірюється в тонно-кілометрах. 

Відправлення пасажирів – загальна кількість пасажирів, прийнятих 
до перевезення. 

Перевезення пасажирів – загальна кількість пасажирів, 
транспортованих рухомим складом окремих видів транспорту (автобуси, 
тролейбуси, залізничні пасажирські вагони, річкові судна). 

Пасажирооборот – загальний обсяг пасажирської роботи, який 
дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань 
їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах. 

Міські перевезення – перевезення пасажирів у межах території 
населеного пункту. 

Приміські перевезення – перевезення пасажирів за маршрутами 
завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-
територіального поділу, крім міських маршрутів. 

Міжміські перевезення – перевезення пасажирів на маршрутах, 
довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території 
області (внутрішньообласні) або виходять за її межі (міжобласні). 

Щільність шляхів сполучення – довжина шляхів сполучення на 
одиницю площі території області. 

Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів за видами шляхів 
сполучення – показник, що характеризує ступінь використання шляхів 
сполучення при вантажних (пасажирських) перевезеннях; визначають 
діленням обсягів транспортної роботи на довжину шляхів сполучення. 

Середню відстань перевезення визначають діленням 
вантажообороту (пасажирообороту) на обсяг перевезеного вантажу 
(кількість перевезених пасажирів). 

По статистиці транспорту до державних статистичних спостережень 
(форми №№. 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним 
транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами 
сполучення», 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та 
пасажирів автомобільним транспортом») залучаються юридичні особи, 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів 
економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські 
автоперевезення, а також фізичні особи-підприємці, що здійснюють 
перевезення автомобільним транспортом (форми № 51-пас (тижнева) 
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«Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські 
автоперевезення на маршруті» та 51-вант «Обстеження фізичної особи-
підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення 
на комерційній основі»). Державне статистичне спостереження за ф.№ 2-
ТР (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» подають юридичні особи, 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний 
транспорт (власний або орендований). 

Метою державних статистичних спостережень по статистиці 
транспорту є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації 
щодо роботи транспортного комплексу області. 

 

 

 

 



 

 

ТУРИЗМ 
 
У цьому розділі статистики обліковується інформація про мережу 

та діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку, 
колективних засобів розміщування, суб’єктів туристичної діяльності. 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – спеціально 
організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, 
відпочинку та розвитку дітей, які працювали влітку відповідного року 
і надавали дітям послуги з оздоровлення та відпочинку. До дитячих 
закладів оздоровлення належать позаміські заклади оздоровлення, 
санаторного типу та дитячі центри. До дитячих закладів відпочинку 
належать заклади праці й відпочинку, табори з денним перебуванням, 
позаміські заклади відпочинку та наметові містечка. 

Колективні засоби розміщування (КЗР) – засоби розміщування, 
в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, в яких 
число місць повинно перевищувати певний мінімум для груп осіб, більших 
ніж одна сім’я, а всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті 
відповідно до встановлених цін. 

До КЗР відносять готелі та аналогічні засоби розміщування 
і спеціалізовані засоби розміщування.  

Готелі та аналогічні засоби розміщування – колективні засоби 
розміщування, що складаються більше ніж з шести номерів; мають єдине 
керівництво; надають готельні послуги, зокрема обслуговування 
в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; 
згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг 
та наявного устаткування і не входять до категорії спеціалізованих 
закладів. До готелів та аналогічних засобів розміщування відносяться 
готелі, мотелі, хостели, кемпінги, гуртожитки для приїжджих, туристські 
бази, гірські притулки, студентські літні табори тощо. 

Спеціалізовані засоби розміщування – засоби розміщування, 
що можуть бути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають 
мінімум готельних послуг (крім щоденного заправляння ліжок), 
не обов’язково мають номери, а можуть мати одиниці житлового типу або 
колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще яку-
небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну допомогу 
тощо). До спеціалізованих засобів розміщування відносяться санаторії, 
дитячі санаторії, пансіонати з лікуванням, дитячі заклади оздоровлення 
цілорічної дії, санаторії-профілакторії, бальнеологічні лікарні, 
грязелікарні, бальнеогрязелікарні, будинки, пансіонати та бази відпочинку, 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування. 

Санаторії та пансіонати з лікуванням – лікувально-профілактичні 
заклади, що обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування, 
головним чином, на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі 
вони спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них 
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ураховуються ліжка, забезпечені необхідним обладнанням, у місяць 
максимального розгортання. 

Будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку – заклади, 
що призначені для відпочинку населення, в яких відпочиваючі протягом 
певного терміну розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. 
Такі заклади можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом 
сезону (сезонні). Місця враховуються в місяць максимального 
розгортання. 

Суб’єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну 
діяльність (суб’єктами туристичної діяльності) є: 

туристичні оператори – юридичні особи, створені згідно 
із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація 
та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання 
характерних і супутніх послуг і які в установленому порядку отримали 
ліцензію на туроператорську діяльність; 

туристичні агенти – юридичні особи, створені згідно 
із законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність 
із реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг 
інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність 
щодо реалізації характерних і супутніх послуг. 

Турист – особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни 
з не забороненою законом країни перебування метою на термін 
від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної 
діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування 
в зазначений термін. 

Екскурсант – тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 годин 
у країні або на об’єкті відвідування. 

Інформаційною базою для статистики туризму є дані державних 
статистичних спостережень: 

–  ф. № 1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку за літо 20___ року» (складають дитячі заклади оздоровлення 
та відпочинку); 

–  ф. № 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу 
розміщування за 20__ рік» (складають юридичні особи, відокремлені 
підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які надають 
послуги з тимчасового розміщування); 

–  ф. № 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік» 
(складають юридичні особи та фізичні особи-підприємці – суб’єкти 
туристичної діяльності). 

 

 

 



 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 

 

Експорт і імпорт послуг 

 
Зовнішньоекономічні послуги є товаром, що не проходять митного 

контролю і на який не оформляється вантажна митна декларація. Послуги 
не приймають форму матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються 
права власності. Реалізація послуг та їх виробництво невідокремлені один 
від одного. Головним в торгівлі послугами є те, що повинна відбутися 
операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності 
(резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними, 
що має місце, як на економічній території України так і за її межами.    

Резиденти – юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно 
до законодавства України з місцезнаходженням на її території. 

Нерезиденти – юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності 
України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені 
та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. 

Моментом здійснення процедури експорту-імпорту послуг вважається 
дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу 
нарахування (за виписаними рахунками), найчастіше дата реєстрації таких 
операцій збігається з часом виробництва послуг. Проте, бувають 
виключення коли перерахування платежів відбувається по результатах 
кожного року, тоді час реєстрації послуги записується по строках платежів 
за наданими актами. Час відображення в обліку може бути пов’язаний 
з такими факторами, як термін підписання контракту, термін платежу, 
термін зобов’язання по сплаті за послуги. Ці дати не завжди співпадають 
з датою відображення в бухгалтерському обліку. Реєстрація послуг в даних 
випадках відбувається, коли змінюється право власності, а в платіжних 
документах відбувається проводка у експортера та імпортера, коли 
вартість за послугу створюється, обмінюється, передається. 

Експорт послуг – надання послугами резидентами-виробниками 
країни резидентам іншої країни. 

Імпорт послуг – надання послуги нерезидентами-виробниками. 
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами – різниця між вартістю 

експорту і імпорту. 
Експорт (імпорт) послуг реєструється на момент підписання 

зовнішньоекономічного контракту (договору). Це матеріально оформлена 
угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх 
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іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній 
діяльності. Моментом здійснення контракту є момент, на який покладено 
всі обов’язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів 
або укладання кредитних угод. 

Статистичні спостереження за обсягами послуг здійснюються шляхом 
збирання органами державної статистики державної статистичної звітності 
від підприємств і організацій всіх форм власності та господарювання, які 
провадять на підставі законів України діяльність, пов’язану з наданням 
(експорт) послуг закордонним партнерам та одержанням (імпорт) послуг 
від закордонних партнерів як на території України, так і за її межами, 
згідно з договорами (контрактами). 

Облік послуг здійснюється у вартісному виразі (у валюті контракту) 
з гідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності (ДК 012-
97), розробленою на основі Класифікатора видів економічної діяльності 
статистичної комісії Європейського Союзу та затвердженою наказом 
Держстандарту України від 02.06.97р. №324.  

Перерахунок послуг у долари США здійснюється на основі 
середньоквартального офіційного курсу валют, встановленого 
Національним банком України.  

За результатами статистичного спостереження щодо зовнішніх послуг 
розраховуються показники з експортно-імпортних операцій послугами 
України з країнами світу за всіма видами послуг згідно Класифікації 
послуг зовнішньоекономічної діяльності. 

Основними видами зовнішньоекономічних послуг є: послуги 
з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, послуги пов’язані 
з подорожами, будівельні, страхові, фінансові, комп’ютерні 
та інформаційні, роялті та ліцензійні, юридичні, бухгалтерські, науково-
дослідні та дослідно-конструкторські, архітектурні та інженерні, державні 
послуги, послуги зв’язку, послуги приватним особам та послуги в галузі 
культури і відпочинку. 

До послуг з переробки матеріальних ресурсів відносяться послуги 
з обробки, складання, маркування й упаковки, що здійснюються 
підприємствами, які не є власниками товарів. Наприклад, нафтопереробка, 
зрідження природного газу, пошиття одягу і складання електронних 
пристроїв. 

До послуг з ремонту та технічного обслуговування – послуги, 
пов’язані з роботами з технічного обслуговування і ремонту, здійснювані 
резидентами стосовно до товарів, що перебувають у власності 
нерезидентів (і навпаки). У цю категорію входять технічне обслуговування 
та ремонт морських і повітряних суден та інших транспортних засобів. 

До транспортних послуг – послуги, пов’язані з доставкою товару 
до митного кордону держави-імпортеру та пункту призначення вантажів, 
перевезення пасажирів, які здійснюються усіма видами транспорту, 



 

 

забезпечення функціонування транспортної інфраструктури (вантажно-
розвантажувальні роботи, аварійно-рятувальні роботи, послуги портів, 
станцій, стоянок, транспортних агентств, митних брокерів, і т. і.), 
транспортування по трубопроводах газу, аміаку, нафти, електроенергії.  

До послуг пов’язаних з подорожами – товари і послуги, придбані 
в країні відвідування нерезидентами цієї країни для власного споживання 
або подальшої передачі третій особі. Сюди відносяться послуги готелів, 
ресторанів, бюро подорожей і туристичних агентств, послуги у сфері 
освіти та охорони здоров’я. 

До послуг з будівництва – спорудження будівельних об’єктів, монтаж 
обладнання, будівництво автострад, доріг, спортивних та рекреаційних 
споруд, послуги, пов’язані з орендою устаткування для будівництва і т. і. 

До послуг з страхування – страхування житла та пенсійне 
забезпечення, страхування вантажів, перестрахування і т. і. 

До послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – послуги з грошового 
посередництва, фінансовий лізинг, послуги з управління фінансовими 
ринками, портфелями цінних паперів і т. і. 

До роялті та ліцензійних послуг, пов’язаних з використанням 
інтелектуальної власності – послуги, пов’язані з патентною та ліцензійною 
діяльністю.  

До послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 
послуги – консультаційні послуги з питань інформатизації, із створенням 
програмного забезпечення, з оброблення даних, створенням баз даних.  

До ділових послуг – послуги у сфері наукових досліджень і розробок, 
професійні послуги та послуги консультування з питань управління 
та технічні послуги, пов’язані з торгівлею та інші ділові послуги.  

До послуг приватним особам та у галузі культури та відпочинку – 
послуги зі створення аудіовізуальних програм, послуги пов’язані 
з роботою музеїв, бібліотек, архівів.  

До державних послуг – послуги, пов’язані з державним управлінням 
загального характеру в економічній та соціальній сфері, з діяльністю, 
віднесеною до компетенції держави. 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
 
У статистиці зовнішньої торгівлі терміни вживаються у тлумаченнях, 

визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження та чинним 
законодавством України. 

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 
побудована на взаємовідносинах між ними, що здійснюється як 
на території України, так і за її межами. 
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Експорт і імпорт товарів 
Формування даних статистики зовнішньої торгівлі товарами 

здійснюється на основі «Методологічних положень статистики зовнішньої 
торгівлі України», затверджених наказом Держкомстату України 
від 07.12.2006 №588. 

Експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам 
господарської діяльності (у т.ч. з оплатою в не грошовій формі) 
з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, 
включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт 
товарів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності 
та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані 
на територію України.  

Експорт (остаточне вивезення) – 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 (випуск для вільного обігу) – 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. 

Імпорт (товарів) – купівля (у т.ч. з оплатою в не грошовій формі) 
українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних 
суб’єктів господарської діяльності товарів з увезенням або без увезення 
цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, 
призначених для власного споживання установами та організаціями 
України, розташованими за її межами. 

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – різниця між вартістю експорту 
і імпорту. 

 

Джерела формування даних статистики зовнішньої торгівлі 

товарами, облік товарів 
Державні статистичні спостереження зі статистики зовнішньої 

торгівлі товарами здійснюються на основі даних, що містяться 
у вантажних митних деклараціях (ВМД), 

Декларація – вантажно митна декларація (ВМД) – це письмова заява 
встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії 
або як електронний документ і містить відомості про товар та транспортні 
засоби, які переміщуються через митний кордон України. 

Крім цього, здійснюється збір інформації за такими формами 
державних статистичних спостережень: 

– щомісячно – ф. № 5-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що 
не проходить митного декларування», 



 

 

–  щоквартально – ф. № 14-ЗЕЗ «Звіт про придбання (продаж) товарів 
для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів 
та членів екіпажу». 

 

Статистичний поріг 
Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість 

яких перевищує суму, що встановлена національним законодавством 
для письмового декларування товарів митним органам. 

Статистичний поріг для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
складає 100 євро. Для фізичних осіб статистичний поріг становить 
200 євро (300 євро для одиничного товару) з кількісним обмеженням 50 кг. 

 

Класифікації 
Для обліку експорту (імпорту) товарів застосовується Українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка 
побудована на базі шестизначної Гармонізованої системи опису 
та кодування товарів (ГС) та восьмизначної Комбінованої Номенклатури 
Європейської Економічної Співдружності (КНЄЕС), та є деталізованою 
номенклатурою ГС для країн ЄЕС 2007р. 

В якості класифікації країн та валют використовуються відповідно 
Класифікація країн світу, яка гармонізована з міжнародним стандартом 
ДСТУ ISO 3166-1:2006 та Класифікація валют, яка гармонізована 
з міжнародним стандартом ISO 4217:2001. 

 

Статистична вартість товарів 
З метою забезпечення порівнянності даних статистики міжнародної 

торгівлі товарами статистична вартість товарів визначається: 
– для експортованих товарів – у цінах ФОБ 
– для імпортованих товарів – у цінах СІФ. 
Вартість у цінах ФОБ включає вартість товарів і вартість послуг 

по доставці товарів до кордону країни-експортера. Вартість у цінах СІФ 
включає вартість товарів, вартість послуг по доставці товарів до кордону 
країни-експортера і вартість послуг по доставці товарів від кордону країни-
експортера до кордону країни-імпортера. 

Види умов постачання товарів, що застосовуються при формуванні 
статистики зовнішньої торгівлі України, визначаються відповідно 
до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС» 
(2000), що застосовуються в Україні. 

При заповненні вантажних митних декларацій оцінка товарів за 
їх вартістю проводиться у національній валюті України. Перерахунок 
у долари США здійснюється за офіційним курсом, встановленим 
Національним банком України, на дату оформлення вантажної митної 
декларації. За даними статистичних спостережень перерахунок вартості 
товарів у долари США здійснюється на основі середньомісячного 
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та середньоквартального офіційних курсів валют, встановлених 
Національним банком України.  

 

Кількісний облік товарів 
Кількісний облік товарів проводиться на основі ваги «нетто», 

у кілограмах. У необхідних випадках для збору та обробки статистичних 
даних ведеться також облік товарів по кількості, вираженій у додаткових 
одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри та ін.). Ці одиниці виміру 
вказуються у відповідній графі УКТЗЕД «Додаткова одиниця виміру». 

 

Країни-партнери 
У статистиці зовнішньої торгівлі товарами України країнами-

партнерами вважаються: 
при експорті – країна призначення товару; 
при імпорті – країна походження товару. 
Облік експорту товарів ведеться по торгуючій країні, якщо на момент 

вивозу товару країна призначення невідома. 
Облік імпорту товарів ведеться по країні відправлення: 
– для товарів, у момент постачання яких країна походження невідома; 
– для реімпортних товарів; 
– для товарів, включених до групи 97 УКТЗЕД (твори мистецтва, 

предмети колекціонування та антикваріат); 
– для товарів, що надійшли як гуманітарна допомога. 
Країною призначення є остання країна, до якої (наскільки це відомо 

на момент вивозу) повинні бути доставлені товари, незалежно від того, 
до якої країни вони були відправлені спочатку, і були вони чи ні 
предметом будь-яких комерційних чи інших операцій, що змінюють їх 
юридичний статус. 

Торгуюча країна при експорті – країна, у якій зареєстрована чи 
постійно проживає особа, що виступає контрагентом вітчизняної особи 
при здійснені ним зовнішньоекономічної угоди. 

Країна походження товару – країна, у якій товар був повністю 
вироблений або достатньо перероблений відповідно до критеріїв або 
порядку, визначеному Митним кодексом України. При цьому під країною 
походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, 
регіон або частина країни, якщо є необхідність їхнього виділення для цілей 
визначення походження товару.  

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Метою проведення державного статистичного спостереження щодо 

інвестицій зовнішньоекономічної діяльності є отримання даних щодо 
прямих інвестицій, внесених у підприємства України і з України 



 

 

в підприємства інших країн світу та щодо взаємозв’язків підприємств 
в рамках відносин прямого інвестування. 

Прямі інвестиції, як категорія міжнародної інвестиційної діяльності, 
є компонентом платіжного балансу й міжнародної інвестиційної позиції, 
які відображають фінансові потоки та загальні обсяги фінансових 
зобов’язань і вимог між країнами. 

Державне статистичне спостереження з інвестицій 
зовнішньоекономічної діяльності здійснюється з 1994 року.  

Основні визначення та терміни: 
Акціонерний капітал – капітал, сплачений та внесений 

підприємством-прямим інвестором у підприємство прямого інвестування, 
який підтверджується акціями, паями, частками участі тощо. 

Зворотній капітал – це інвестиції, внесені підприємством прямого 
інвестування у свого прямого інвестора за умови, що їх частка складає 
менше 10% статутного капіталу прямого інвестора-нерезидента. 

Кінцеве підприємство прямого інвестування – це підприємство, що 
знаходиться під контролем прямого інвестора і визначається шляхом 
поступового розгляду (зверху донизу) усіх рівнів відносин контролю, 
починаючи від кінцевого контролюючого інвестора до досягнення 
підприємства, яке знаходиться на найнижчому рівні в ієрархії відносин 
власності. 

Кінцевий контролюючий інвестор – це підприємство, що контролює 
безпосереднього прямого інвестора підприємства прямого інвестування 
та визначається шляхом поступового розгляду (знизу вверх) усіх рівнів 
відносин контролю, починаючи від безпосереднього прямого інвестора до 
досягнення підприємства, яке знаходиться на найвищому рівні в ієрархії 
відносин власності. 

Курсова різниця – зміна вартості капіталу за рахунок зміни 
валютного курсу.  

Нерезиденти – це іноземні компанії, організації, утворені відповідно 
до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або 
легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва 
та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території 
України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші 
офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій 
в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України. 

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної 
діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента 
однієї країни (прямого інвестора) здійснювати істотний вплив або 
контроль на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни 
(підприємство прямого інвестування). Істотний вплив здійснюється, якщо 
капітал/права власності прямого інвестора складає від 10% до 50% вартості 
статутного капіталу або голосів в управлінні підприємства прямого 
інвестування, контроль – якщо капітал/права власності прямого інвестора 
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складає не менше 50% вартості статутного капіталу або голосів в  
управлінні підприємства прямого інвестування. До категорії прямих 
інвестицій також відносяться інвестиції, що отримані в рамках 
концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; 
зобов’язання/вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та 
інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів перед/до прямими(х) 
інвесторами(ів).  

Пряма інвестиція на основі договору концесії (концесійного 
договору) – пряма інвестиція, внесена на підставі договору, відповідно до 
якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі 
іноземному інвестору (концесіонеру) право створити (побудувати) об’єкт 
концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління 
(експлуатацію) з метою задоволення громадський потреб. 

Пряма інвестиція на основі договору (контракту) про спільну 
інвестиційну діяльність – пряма інвестиція, внесена на підставі договору 
про виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо, без створення 
нової юридичної особи з метою досягнення певної мети. 

Пов’язані підприємства – підприємства вважаються пов’язаними, 
якщо вони мають спільного прямого інвестора, є резидентами різних країн, 
але володіють менше 10% статутного капіталу одне одного та/або мають 
вимоги/зобов’язання за борговими інструментами один до одного. 

Підприємство спеціального призначення – юридична особа, що 
входить до складу міжнародної групи підприємств, знаходиться під 
прямим або опосередкованим контролем материнської компанії-глави 
міжнародної групи підприємств, діє виключно в її інтересах та виконує 
функції фінансування підприємств групи (забезпечення фінансовими 
ресурсами та їх перерозподілу між суб’єктами групи) та/або управління 
ними (холдингова компанія), з невеликою кількістю працівників та 
незначним обсягом реалізованої продукції.   

Резидент – це юридична особа та її відокремлені особи, які утворені 
та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з  
місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; дипломатичні 
представництва, консульські установи та інші офіційні представництва 
України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; 
фізична особа-резидент – фізична особа, яка має місце проживання в  
Україні. 



 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
Продукція (послуги) підприємств зв’язку – обсяг послуг, наданих 

підприємствами зв’язку населенню, підприємствам, організаціям, 
установам та іншим споживачам (відправлення газет, журналів, листів, 
телеграм, грошових переказів і пенсійних виплат, надання міжміських та 
міжнародних телефонних переговорів).  

Обсяг доходу (виручки) від реалізації послуг (включаючи ПДВ) – 
вміщує дані про загальний обсяг доходів основної діяльності, від 
додаткових послуг, а також від інших послуг (доходи, отримані суб’єктом 
господарювання за експлуатаційне обслуговування технічних засобів 
зв’язку, що належать іншим суб’єктам господарювання, доходи від 
надання послуг на окремих етапах єдиного технологічного процесу тощо) 
як у цілому по підприємству, так і щодо основних видів послуг зв’язку, з  
урахуванням ПДВ. 

По статистиці зв’язку державне статистичне спостереження за ф.№ 14-
зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів 
телекомунікацій та поштового зв’язку» подають юридичні особи, 

відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у  
сфері телекомунікацій і поштового зв’язку. 
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НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ  

ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 
 

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який 
характеризує рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний 
продукт (ВРП). До 2004 року узагальнюючим показником була валова 
додана вартість (ВДВ). 

Показниками, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим 
методом є випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, податки  
та субсидії на продукти. 

Випуск – це вартість товарів і послуг, які є результатом виробничої 
діяльності одиниць - резидентів у звітному періоді. 

У відповідності з прийнятими в СНР 2008 критеріями, випуск 
уключає: 

– усі товари, незалежно від їхнього використання (як товари 
поставлені іншим одиницям, котрі їх не виробляють, так і товари, 
вироблені для власного кінцевого споживання або нагромадження, 
включаючи приріст запасів матеріальних оборотних коштів у виробника); 

– послуги надані іншим інституційним одиницям, зокрема, неринкові 
послуги органів державного управління і некомерційних організацій; 

–  побутові і домашні послуги (приготування їжі, прибирання, догляд 
за дітьми тощо), які надаються найманою домашньою прислугою, що 
оплачується;  

– умовно-обчислена вартість послуг по проживанню у власному житлі.  
Для оцінки випуску за видами економічної діяльності 

використовуються основні ціни, тобто вартість, яку виробник отримує за 
одиницю товару чи послуги, за виключенням податків на продукти і  
включаючи субсидії на продукти (крім субсидій на імпорт).  

Ринкові ціни застосовуються для оцінки випуску товарів та послуг в  
цілому по економіці. Вони включають податки на продукти за 
виключенням субсидій на продукти. 

Проміжне споживання включає витрати на товари та послуги, які 
використані інституційними одиницями для виробничих потреб (сировину, 
паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту, фінансових 
установ тощо). До складу проміжного споживання входять також витрати 
із забезпечення належних умов праці та професійної підготовки 
працівників за рахунок коштів підприємств, на купівлю продуктів 
харчування та медикаментів медичними установами, витрати військових 

формувань на озброєння, харчування й обмундирування, витрати на 
відрядження за виключенням добових. 

Валова додана вартість (ВДВ) відображає додатково створену 
вартість у процесі виробництва і визначається як різниця між вартістю 



 

 

вироблених (випуск) і вартістю повністю використаних у процесі 
виробництва товарів і послуг (проміжне споживання).  

Розрахунки ВДВ по регіонах України здійснено за видами 
економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної 
діяльності (КВЕД). Валова додана вартість регіону складається із суми 
ВДВ усіх видів економічної діяльності. 

Валова додана вартість в основних цінах розраховується як різниця 
між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної 
діяльності. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються 
учасниками виробництва . 

Податки на продукти – це податки які справляються пропорційно 
кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або 
імпортованих виробничою одиницею-резидентом. До них відносяться 
податок на додану вартість, акцизний збір, імпортні та експортні мита, 
податок з реклами, готельний збір, єдиний податок на підприємницьку 
діяльність, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, 
митні збори, відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та 
аміаку через територію України тощо. 

Субсидії на продукти – це насамперед, субсидії, які надаються 
пропорційно кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на 
внутрішньому ринку або експортованих виробничою одиницею-
резидентом. Вони включають відшкодування із державного та місцевих 
бюджетів підприємствам у порядку державного регулювання цін на 
сільськогосподарську та іншу продукцію. Другий різновид таких субсидій 
призначається для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, 
житлово-комунального господарства, установ культури тощо), поліпшення 
їхнього фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або 
компенсації окремих витрат. 

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як 
сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних 
цінах, включаючи чисті податки на продукти. 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ  

ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ 

 
Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій 

та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, 
одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних 
трансфертів. 

Заробітна плата є первинним доходом домашніх господарств 
та являє собою винагороду у грошовій або натуральній формі, яка повинна 
бути виплачена роботодавцем найманому працівнику за роботу, виконану 
у звітному періоді. 
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Прибуток та змішаний дохід – це дохід, який одержується 
фізичними особами в результаті виробничої діяльності за виключенням 
витрат, пов’язаних із її здійсненням. 

Доходи від власності – це первинні доходи, які одержують власники 
фінансових та нефінансових активів (землі, майнових прав і т.д.) 
від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Вони 
включають: дивіденди, відсотки від акцій, внесків та договорів оренди 
земельних ділянок та майна; доходи населення від власності на землю; 
проценти за вкладами, отримані фізичними особами від банків. 

Соціальні допомоги – це різні види грошових допомог, які виплачені 
населенню з державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, коштів підприємств, 
організацій і профспілок – пенсії, допомоги з непрацездатності, 
інвалідності, вагітності, по пологах, на дітей у малозабезпечених сім’ях, 
оплата навчальних відпусток тощо. 

Інші одержані поточні трансферти включають поточні виплати 
населенню в грошовій формі (крім соціальних допомог): страхові 
відшкодування, виплати одноразової матеріальної допомоги працівникам, 
компенсації тощо. 

Соціальні трансферти в натуральній формі визначаються вартістю 
товарів та послуг, які надаються домашнім господарствам безкоштовно 
або за економічно незначущими цінами органами загального державного 
управління і некомерційними організаціями, що обслуговують домашні 
господарства (НКОДГ). 

Витрати населення включають: витрати на придбання товарів та 
послуг; сплачені доходи від власності; поточні податки на доходи, майно 
та інші поточні трансферти 

Витрати на придбання товарів та послуг є основним видом витрат 
населення та визначаються як вартість продукції, що: 

–  придбана населенням за рахунок власних коштів; 
– одержана в натуральній формі в результаті підприємницької 

діяльності; 
– отримана у вигляді соціальних трансфертів в натурі від органів 

державного управління і НКОДГ.  
Поточні податки на доходи, майно тощо відносяться до складу 

основних видів поточних трансфертів. Це податки, які регулярно 
сплачуються домашніми господарствами після отримання прибутку та 
інших доходів у зв’язку з володінням майном та іншими причинами. До 
їхнього складу включаються: податки на прибутки суб’єктів 
господарювання; податок з доходів фізичних осіб; інші податки та збори 
фізичних осіб, не пов’язані з виробничою діяльністю. 



 

 

Поточні трансферти включають також внески населення 

на соціальне страхування. До них відносяться платежі до Фонду 
соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, 
Пенсійного фонду та Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, які визначаються, 
виходячи із встановленого законодавством відсотку утримань із суми 
нарахованої заробітної плати. 

Інші сплачені поточні трансферти включають страхові платежі, 
перекази, штрафи, членські внески у громадські організації тощо. 

Заощадження, в частині нагромадження нефінансових активів, 
включають нагромадження основного капіталу та приріст запасів 
матеріальних оборотних коштів. 

Наявний дохід – це максимальний обсяг доходів, які можуть бути 
використані домашніми господарствами на придбання споживчих товарів 
та оплату послуг. Вони включають заробітну плату, прибуток, змішаний 
дохід, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані 
поточні трансферти за виключенням сплачених, зокрема поточних 
податків на доходи та майно.  

Реальний наявний дохід – це наявний дохід, визначений 
за виключенням впливу цін. 

Окремі показники доходів та витрат населення є складовими 
валового регіонального продукту (ВРП). Це фактичне кінцеве споживання 
та валове нагромадження основного капіталу. 

Кінцеві споживчі витрати інституційних секторів економіки 
включають вартість усіх товарів і послуг, придбаних домашніми 
господарствами - резидентами для індивідуального споживання незалежно 
від джерела фінансування, та вартість колективних послуг, наданих 
органами державного управління суспільству в цілому або значним групам 
населення. Таким чином, сукупне кінцеве споживання складається 
з фактичного індивідуального та фактичного колективного кінцевого 
споживання. 

Витрати на придбання товарів та послуг для індивідуального 
споживання відносяться до індивідуальних кінцевих споживчих витрат, 
які включають: 

– витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів 
і послуг, включаючи витрати на неринкові товари та послуги, які 
реалізуються за економічно незначущими цінами; 

– індивідуальні витрати органів державного управління (включаючи 
фонди соціального страхування та позабюджетні фонди) і некомерційних 
організацій, що обслуговують домашні господарства, з урахуванням 
умовно обчислених витрат на придбання споживчих товарів та послуг, що 
надаються домашнім господарствам у вигляді соціальних трансфертів 
в натуральній формі. 
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Колективні кінцеві споживчі втрати здійснюються за рахунок 
коштів органів державного управління, які використовуються для надання 
неринкових послуг колективного характеру (колективні кінцеві споживчі 
витрати). До колективних послуг відноситься діяльність по забезпеченню 
громадського порядку та безпеки, національної оборони, законодавча та 
нормативно-регулююча діяльність, забезпечення охорони навколишнього 
середовища, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи тощо.  

Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК) домашніх 
господарств – це приріст нефінансових активів, які протягом тривалого 
часу використовуються в процесі виробництва. До його складу 
включається приріст виробленого основного капіталу, поліпшення 
існуючого основного капіталу та невироблених активів, витрати по 
передачі права власності на невироблені активи. 



 

 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 
 

НАУКА 
 

Критерієм, який дає змогу відрізнити наукові дослідження і розробки 
від супутніх видів діяльності, є наявність у дослідженнях і розробках 
значного елемента новизни. Відповідно до цього критерію конкретне 
дослідження залежно від його мети належить чи не належить до наукових 
досліджень і розробок. 

Види діяльності, що належать до науково-технічних 
(експериментальних) розробок: розробка певної конструкції інженерного 
об’єкта чи технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та 
варіантів нового об’єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи 
іншої системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних 
процесів, тобто способів об’єднання фізичних, хімічних, технологічних та 
інших процесів із трудовими у цілісну систему, що виробляє певний 
корисний результат (технологічні роботи). 

До складу науково-технічних (експериментальних) розробок також 
входить: створення дослідних зразків (оригінальних моделей, яким 
притаманні принципові особливості створюваного нововведення); їх 
випробовування протягом часу, необхідне для отримання даних та 
накопичення досвіду, що повинно надалі знайти відображення у технічній 
документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій та ін. щодо 
застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення 
продукту чи процесу в їх відповідності до функціональних та економічних 
вимог та готовності до передання у виробництво, у тому числі підготовка 
креслень, специфікацій, інструкцій, рекомендацій, які використовуються 
при переданні нововведень у виробництво. При цьому не враховуються 
підготовка детальних креслень для виробництва, передвиробниче 
планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного 
виробництва, випуск серійної продукції дослідним виробництвом, 
використання експериментальних установок для створення усталеної 
продукції промислового виробництва на замовлення. 

До науково-технічних (експериментальних) розробок належать 
також певні види проектних робіт для будівництва, в яких передбачено 
використання результатів попередніх досліджень. До їх складу входять, 
наприклад, роботи зі складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й  
розміщення галузей економіки, з експериментального проектування, 
вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду 
проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і  
державних стандартів із проектування, будівництва, архітектури, 
кошторисних нормативів; щодо складання схем генеральних планів 
промислових вузлів, схем і проектів районного планування, проектів 
планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених 
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пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво 
прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та 
автоматизації виробничих процесів. 

Капітальні витрати включають витрати на основні засоби, 
пов’язані з виконанням наукових досліджень і розробок підприємства (за 
винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення 
основних засобів). До них належать витрати на придбання земельних 
ділянок, будівництво та придбання споруд; витрати на придбання 
устатковання, що зараховане до складу основних засобів; інші капітальні 
витрати, що пов’язані з дослідженнями та розробками.  

До них не належать капітальні витрати, що здійснюються 
організацією на будівництво житла, об’єктів культурно-побутового 
призначення та ін. і не пов’язані з виконанням наукових досліджень і  
розробок. 

Дослідники – наукові та інженерно-технічні працівники, які 
професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і  
безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, 
методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, який 
здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі 
керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові 
дослідження та розробки). Дослідники, як правило, мають вищу освіту 
другого, третього або наукового рівня (відповідно до Закону України "Про 
вищу освіту"). До дослідників можуть бути включені аспіранти й  
докторанти. 

Техніки – працівники, основні функції яких вимагають володіння 
технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, 
технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у  
виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції 
під керівництвом дослідників (підготовку комп’ютерних програм; 
виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з  
архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробувань і аналізів; 
реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та 
схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати 
вищу освіту від початкового до третього рівня (відповідно до Закону 
України "Про вищу освіту"). 

Допоміжний персонал – працівники, які виконують допоміжні 
функції, пов’язані з проведенням досліджень та розробок: працівники 
планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, 
підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; 
робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт 
наукового обладнання і приладів; робітники дослідних 
(експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають вищої освіти. 

Доктор філософії/Кандидат наук – особа, яка має диплом доктора 
філософії/кандидата наук державного зразка, виданий Міністерством 



 

 

освіти і науки України за результатами захисту дисертації після 
01 вересня 2011 року, виданий Вищою атестаційною комісією України за 
результатами захисту дисертації у період з 01 вересня 1992 року до 
01 вересня 2011 року, або диплом, виданий атестаційними органами СРСР 
і Російської Федерації за результатами захисту дисертації до 01 вересня 
1992 року. 

Доктор наук – особа, яка має диплом доктора наук державного 
зразка, виданий Міністерством освіти і науки України за результатами 
захисту дисертації після 01 вересня 2011 року, виданий Вищою 
атестаційною комісією України за результатами захисту дисертації у  
період з 01 вересня 1992 року до 01 вересня 2011 року, або диплом, 
виданий атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за 
результатами захисту дисертації до 01 вересня 1992 року. 

Для цілей статистики наукових досліджень і розробок 
використовується також поняття "наукова організація", яке означає 
підприємство (установу), підрозділ (частину) підприємства (установи), 
який здійснює наукові дослідження і розробки. 

Одиницями державних статистичних спостережень за формою № 3-
наука (річна) «Звіт про виконання наукових досліджень і розробок» є  
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували 
наукові дослідження і розробки. Звіти за вищезгаданими формами 
державних статистичних спостережень уміщують інформацію щодо 
виконання наукових досліджень і розробок. 

 

ІННОВАЦІЇ 
 

Інноваційна діяльність – усі наукові, технологічні, організаційні, 
фінансові й комерційні дії, що призводять до здійснення інновацій або 
задумані з цією метою. До інноваційної діяльності також належать 
дослідження і розробки, безпосередньо не пов’язані з підготовкою 
конкретної інновації. 

Інноваційна продукція – впроваджена на ринку продукція (товари, 
роботи або послуги), що є новою або значно вдосконаленою в частині її 
властивостей або способів використання. Продукція (нова або 
удосконалена) може бути новою для певного підприємства, а не лише 
новою для певного сектору діяльності або ринку загалом. До обсягу 
інноваційної продукції відноситься вищезазначена продукція, що 
впроваджувалась у виробництво протягом звітного періоду та була 
реалізована на вітчизняному ринку. 

Інновація – введення у вжиток будь-якого нового або значно 
вдосконаленого продукту (товару або послуги) чи процесу, нового методу 
маркетингу або нового організаційного методу в діяльності підприємства, 
організації робочих місць чи зовнішніх зв’язків.  

Технологічні інновації – розробка та впровадження як технологічно 
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нових, так і значно технологічно вдосконалених продуктів (продуктові 
інновації) і процесів (процесові інновації). 

Продуктова інновація – впровадження продукту (товару або 
послуги), що є новим чи значно поліпшеним за його властивостями або 
способами використання (значні вдосконалення технічних характеристик, 
компонентів і матеріалів, вбудованого програмного забезпечення, рівня 
сумісності з користувачем або інших функціональних характеристик). 

Процесова інновація (інноваційний процес) – упровадження 
нового або значно поліпшеного методу виробництва чи методу доставки 
продукту. Сюди входять значні зміни в технології, виробничому 
устаткуванні і/або програмному забезпеченні. Методи виробництва 
охоплюють технологічні процеси, устаткування і програмне забезпечення, 
що застосовуються у виробництві товарів і послуг. Методи доставки 
стосуються логістики підприємства і поєднують устаткування, програмне 
забезпечення і технології, що використовуються для постачання вихідних 
матеріалів, постачання всередині підприємства та доставки кінцевої 
продукції.  

Нетехнологічні інновації – розробка та впровадження нових або 
значно вдосконалених продуктів чи процесів, що не належать до 
технологічних інновацій. До цієї групи входять маркетингові та 
організаційні інновації. 

Маркетингова інновація – впровадження нового методу 
маркетингу, включаючи значні зміни дизайну або упаковки продукту, його 
розміщення, у просуванні на ринок або в призначенні ціни продажу, що 
спрямована на більше задоволення потреб споживача, відкриття нових 
ринків або завоювання нових позицій для продукції підприємства на ринку 
з метою збільшення обсягу продажу.  

Організаційна інновація – впровадження нового організаційного 
методу в діяльності підприємства, в організації робочих місць або 
зовнішніх зв’язків. Організаційні інновації спрямовані на підвищення 
ефективності діяльності підприємства за допомогою скорочення 
адміністративних витрат або оперативних витрат, підвищення 
задоволеності службовців станом своїх робочих місць (і тим самим 
продуктивності праці), розширення доступу до нетоварних активів (таких 
як некодифіковані знання із зовнішніх джерел) або зменшення витрат на 
постачання. 

Дифузія – поширення інновацій через ринкові або неринкові канали 
від першого здійснення будь-де у світі в інші країни та регіони, на інші 
ринки та на інші підприємства. 

Інноваційне підприємство (організація) – юридична особа, що 
впроваджувала будь-яку інновацію за визначений період часу.  

Інноваційно активне підприємство – підприємство, що в період 
обстеження займалося діяльністю, пов’язаною зі створенням інновацій, 



 

 

незалежно від того, чи призвела така діяльність до реального 
впровадження інновацій. 

До складу державних статистичних спостережень зі статистики 
інноваційної діяльності належать: 

державне статистичне спостереження інноваційної діяльності 
промислового підприємства, що здійснюється за формою № 1-інновація 
(один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства"; 

державне статистичне спостереження інноваційної діяльності 
підприємства, що здійснюється за формою № ІНН (один раз на два роки) 
"Обстеження інноваційної діяльності підприємства". 

Зазначені спостереження проводять почергово: один рік – за формою 
№1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності 
промислового підприємства", другий рік – за формою № ІНН (один раз на 
два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства" і т.д. 
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ЦІНИ 
 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Основи методології щодо організації статистичного спостереження за 

змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків 

індексів споживчих цін 

 
Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального 

рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого 
споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору 
споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним. 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) є показником, який характеризує рівень 
інфляції і використовується для вирішення багатьох питань державної 
політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду 
розмірів грошових доходів населення, рішення правових спорів, 
перерахунку показників системи національних рахунків у постійні ціни, 
забезпечує можливість проведення міжнародних зіставлень.  

Побудова ІСЦ складається з таких етапів:  
– формування споживчого набору товарів (послуг)-

представників; 
– відбір продуктів; 
– відбір територій; 
– визначення кількості кодувань за товарами (послугами)-

представниками; 
– розподіл кількості кодувань за товарами-представниками між 

підприємствами торгівлі та ринками; 
– відбір підприємств торгівлі, сфери послуг та ринків;  
– порядок збору інформації щодо цін (тарифів);  
– формування вагової структури;  
– розрахунки середніх цін (тарифів) та індивідуальних індексів 

цін (тарифів) на товари (послуги)-представники на регіональному рівні;  
– розрахунки індексів споживчих цін на державному рівні.  
Статистичне спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі 

товари (послуги) проводиться за вибірковим колом базових підприємств, 
територій, товарів та послуг на щомісячній основі розрахунки ІСЦ 
здійснюються на державному рівні по країні в цілому та регіонах. 

Розрахунки ІСЦ проводяться на основі даних щодо змін цін 
(тарифів), одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін (тарифів) на  
споживчому ринку, та даних про структуру фактичних споживчих 
грошових витрат домогосподарств. 

Споживчий набір товарів (послуг)-представників, на підставі 
якого здійснюються спостереження за змінами цін (тарифів) і  
розраховується ІСЦ, є єдиним для всіх регіонів країни.  



 

 

Набір визначається централізовано Держстатом на основі даних 
щодо споживчих грошових витрат усіх домогосподарств із використанням 
методу відсікання, що дозволяє відбирати тільки ті товари (послуги), на які 
припадають суттєві частки витрат домогосподарств. 

Відповідно до міжнародних стандартів критерієм для включення в  
набір товарів (послуг) є їх частка в загальних споживчих грошових 
витратах населення, яка становить не менш 0,1%. 

У набір уключаються товари (послуги) масового споживчого попиту, 
незалежно від того, регулюються (встановлюються) ціни (тарифи) на них 
чи носять вільний (ринковий) характер.  

Набір переглядається зазвичай один раз на п’ять років, але за умови 
суттєвих змін на споживчому ринку регіонів та у структурі споживчих 
грошових витрат домогосподарств він може переглядатися частіше.  

Спостереження за змінами цін (тарифів) проводиться у міських 
поселеннях усіх регіонів країни. Відбір міст, у яких проводиться 
спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на товари (послуги), 
здійснюється на державному рівні і є репрезентативним для кожного 
регіону країни.  

Відбір підприємств торгівлі та сфери послуг здійснюється на 
територіальному рівні для кожного міста, де проводиться реєстрація цін. 

Формування вибіркової сукупності здійснюється одночасно з 
переглядом споживчого набору товарів (послуг)-представників, 
актуалізація переліку відібраних базових підприємств проводиться на 
щорічній основі. 

Збір інформації щодо споживчих цін (тарифів) проводять щомісячно 
фахівці територіальних органів Держстату шляхом реєстрації цін (тарифів) 
на продукти, які входять до споживчого набору. 

Ціна покупця включає ПДВ, акциз та всі інші непрямі податки, але 
не включає субсидії, відсотки за умовами кредитування, додаткові 
надбавки, що виникли в результаті несплати у період, установлений на 
дату здійснення покупки. Також не підлягають реєстрації спеціальні ціни, 
встановлені для пільгових категорій населення. 

Реєстрація цін (тарифів) у всіх містах проводиться  щомісячно з 1 по 
25 число. 

Головним джерелом для формування вагової структури (вагових 
коефіцієнтів) є дані щодо споживчих грошових витрат усього населення, 
отримані за результатами ОУЖД. 

Вагові коефіцієнти відображають відносну значимість товарів 
(послуг)-представників, яка вимірюється їх часткою в споживанні 
домогосподарств, і віддзеркалюють ступінь впливу зміни цін (тарифів) 
кожного товару (послуги)-представника на величину загального ІСЦ. 

Перегляд вагової структури здійснюється щорічно. 
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Для розрахунків індексів споживчих цін за регіонами 
використовуються вагові коефіцієнти, розраховані на рівні 8 економічних 
районів. 

Розрахунки середніх цін та індивідуальних індексів цін проводяться 
на рівні міст і на регіональному рівні. 

На першому етапі у кожному місті, де проводиться спостереження, 
здійснюються розрахунки середніх цін на кожний товар (послугу)-
представник на основі порівнянних цін, зареєстрованих в одному й тому ж  
базовому підприємстві на один і той же за якістю продукт.  

На другому етапі визначаються середні ціни по регіонах за звітний та 
попередній місяці на основі середніх цін на кожний товар (послугу)-
представник, зареєстрованих у містах, за формулою середньогеометричної 
зваженої. 

Індекси цін по регіонах розраховуються шляхом ділення середньої 
ціни звітного місяця на середню ціну попереднього місяця. 

Середні ціни та індекси цін звітного місяця на кожний товар 
(послугу)-представник по регіонах передаються до Держстату та є основою 
для розрахунку ІСЦ по Україні та регіонах. 

На державному рівні здійснюються розрахунки індексів цін за 
товарами (послугами)-представниками, групами відповідно до 
класифікації КІСЦ, по регіонах та Україні в цілому. 

Розрахунки ІСЦ здійснюються відповідно до формули типу 
Ласпейреса. 

 
 



 

 

 


