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ПЕРЕДМОВА
Метою розроблення Методологічних положень з організації державного
статистичного спостереження щодо економічних показників короткотермінової
статистики промисловості (далі – Методологічні положення) є визначення
порядку організації та методології проведення державного статистичного
спостереження за формою № 1-ПЕ "Звіт про економічні показники
короткотермінової статистики промисловості".
Методологічні положення складаються з передмови, загальних положень,
двох розділів, додатків і списку використаних джерел. Вони містять опис
визначень і термінів, основних характеристик державного статистичного
спостереження, основних показників, інструментарію для проведення
спостереження, загальної схеми формування сукупності звітних одиниць,
організації та проведення спостереження, а також поширення інформації за
результатами державного статистичного спостереження щодо економічних
показників короткотермінової статистики промисловості.
Методологічні положення призначені для використання в практичній
діяльності фахівцями органів державної статистики.
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державне статистичне спостереження щодо економічних показників
короткотермінової статистики промисловості є складовою короткотермінової
статистики підприємств1. Дані спостереження щодо короткотермінової
статистики промисловості є основою для побудови індексу обороту (реалізації)
добувної та переробної промисловості, який розраховується на підставі
методології [7], гармонізованої з європейськими стандартами у цій сфері, і є
одним з основних оперативних індикаторів кон'юнктури, зміни якого
характеризують економічні цикли промисловості.
Методологічні положення визначають методологічні та практичні аспекти
організації та проведення державного статистичного спостереження щодо
економічних показників короткотермінової статистики промисловості: основні
характеристики спостереження, систему показників, інструментарій для його
проведення, загальну схему й організацію робіт із формування сукупності
звітних одиниць спостереження за формою № 1-ПЕ, порядок проведення
зазначеного державного статистичного спостереження та поширення його
результатів.
Методологічні положення базуються на нормах, викладених у Постанові
Ради (ЄС) № 1165/98 від 19 травня 1998 року щодо короткотермінової статистики
підприємств (зі змінами) (далі – Постанова). Вони визначають загальні рамки, в
межах яких здійснюється збір, розробка, аналіз та поширення статистичних
даних щодо основних показників короткотермінової статистики промисловості.
Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу
України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про
державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців", "Про доступ до публічної інформації", Концепції розвитку
державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28 грудня
2007 року № 478), Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування
основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю
підприємств (наказ Держкомстату від 16 грудня 2009 року № 481), Політики
Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації (наказ
Держкомстату від 30 листопада 2011 року № 326), "Про затвердження структури
плану статистичного спостереження та глосарія до нього (наказ Держкомстату
від 29 грудня 2009 року № 498)".

Див. Концепцію розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28 грудня
2007 року № 478).
1
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II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ.

У цих Методологічних положеннях терміни вживаються у тлумаченнях,
визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про
Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей
одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у
наведених нижче значеннях, які використовуються органами статистики.
Юридична особа – організація, створена і зареєстрована в порядку,
встановленому законодавством.
Юридична особа не є статистичною одиницею, проте вона завжди є
правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".
Відокремлений підрозділ юридичної особи – філія, інший підрозділ
юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє
продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги.
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.
Одиниця за видом економічної діяльності – об’єднує однорідну діяльність
підприємства на рівні нижчого класифікаційного угрупування КВЕД.
Місцева одиниця (МО) – це підприємство або його частина, що
розташована в географічно визначеному місці.
Місцева одиниця за видом економічної діяльності (МОВД) – це одиниця,
яка здійснює тільки один вид економічної діяльності та розташована в
географічно визначеному місці.
Поточне статистичне спостереження – систематична реєстрація фактів
щодо перебігу явища в міру його виникнення або стосовно безперервного
процесу.
Несуцільне статистичне спостереження – статистичне спостереження за
окремими одиницями статистичної сукупності, яка вивчається.
Спосіб "відсікання" – це прийом формування сукупності одиниць
статистичного спостереження основного масиву, який передбачає ранжування за
встановленим критерієм індивідуальних значень усіх одиниць від більшого до
меншого (у порядку спадання), підрахунку кумулятивного значення та при
досягненні ним встановленого рівня репрезентативності (порогу), відсікання
одиниць, значення яких потрапляють за межі цього рівня (порогу).
Інституціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким показники
усіх видів економічної діяльності підприємства враховуються у зведеннях за тим
видом економічної діяльності, який визначено як основний.
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Функціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким показники
діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної
діяльності (однорідними продуктами).
Звітний рік – календарний період, який розпочинається 1 січня і
закінчується 31 грудня включно. Попередній рік – рік, який передує звітному
року.
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).
Кількість відпрацьованого часу – 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 короткотермінові 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 промислової продукції – показник, що відображає короткотермінові
зміни обсягу промислової продукції (доданої вартості).
Базисний рік – рік, дані якого вибрані за основу для порівняння
(використовується при розрахунку індексів).
Скорочення та умовні позначення
ДСС – державне статистичне спостереження "Економічні показники
короткотермінової статистики промисловості".
ЄС – Європейський Союз
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності
KICE – Класифікація інституційних секторів економіки
КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України
ОПГ – Основні промислові групи
РСО – Реєстр статистичних одиниць
СРП – Статистичний реєстр підприємств
ТОД – територіальні органи Держстату
Т – рік, у якому здійснюється формування сукупності одиниць державного
статистичного спостереження
форма № 1-ПЕ (місячна) – форма № 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні
показники короткотермінової статистики промисловості".
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III. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ СТАТИСТИКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

3.1.

Мета, основні характеристики й охоплення державного
статистичного спостереження

Метою проведення ДСС є формування короткотермінової статистичної
інформації про обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами, які
здійснюють промислову діяльність, для інформаційного забезпечення аналізу
розвитку промисловості в Україні, розрахунку індексу обороту продукції
промисловості, потреб користувачів.
Основні принципи організації державного статистичного спостереження
щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості
базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечують співставну
динаміку даних щодо реалізованої промислової продукції.
Показники державного статистичного спостереження розробляються з
урахуванням
європейських
вимог
до
статистичної інформації з
короткотермінової статистики промисловості, зокрема викладених у Постанові.
Методологія розрахунку індексу обороту узгоджується з європейськими
стандартами в галузі короткотермінової статистики.
Державне статистичне спостереження щодо економічних показників
короткотермінової статистики промисловості має такі основні характеристики:
· Вид державного статистичного спостереження:
– за ступенем охоплення одиниць: несуцільне;
– за часом реєстрації даних: поточне.
· Організаційна форма державного статистичного спостереження:
статистична звітність.
· Спосіб державного статистичного спостереження:
документальний облік.
· Респондент
державного
статистичного
спостереження:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичної особи.
· Одиниця
державного
статистичного
спостереження:
одиниця за видом економічної діяльності (у промисловості, згідно із
Постановою).
· Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:
центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, ТОД.
· Місце проведення державного статистичного спостереження: регіони
України.
· Національні класифікації, що використовуються при проведенні
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державного статистичного спостереження:
КІСЕ, КВЕД, КОАТУУ, КОПФГ.
Державне статистичне спостереження охоплює статистичні одиниці, які:
▪ за КІСЕ відносяться до сектору S.11 "Нефінансові корпорації";
▪ за КОПФГ мають організаційно-правову форму господарювання за кодами
100 "Підприємства" (крім 191 "Індивідуальне підприємство", 192 "Сімейне
підприємство"), 200 "Господарські товариства", 300 "Кооперативи" (крім
390 "Кооперативний банк"), 400 "Організації (установи, заклади)" (крім
410 "Орган виконавчої влади", 420 "Орган місцевого самоврядування", 490
"Організація орендарів", 495 "Організація покупців"), 500 "Об’єднання
підприємств (юридичних осіб)", 610 "Філія (інший відокремлений
підрозділ), 900 "Інші організаційно-правові форми" (крім 910 "Фізична
особа-підприємець", 915 "Товарна біржа", 920 "Фондова біржа", 925
"Кредитна спілка");
▪ за основним або другорядним видом економічної діяльності за КВЕД-2010

відносяться до сфери промисловості (промислових видів діяльності):
секції B "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів", C "Переробна
промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря" і E "Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами".
3.2. Система статистичних показників державного статистичного
спостереження
Основними
вхідними
показниками
державного
статистичного
спостереження є:
• обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ,
акцизного збору та інших непрямих податків (оборот);
• кількість відпрацьованого часу;
показники за видами діяльності, що відносяться до постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а саме:
• обсяг постачання та розподілення електроенергії споживачам місцевими
(локальними) електромережами;
• обсяг постачання та розподілення (транспортування) газу споживачам
місцевими (локальними) розподільними мережами.
Зв'язок між вхідними та вихідними показниками державного
спостереження наведено в додатку.
3.3. Інструментарій для проведення державного статистичного
спостереження
Державне статистичне спостереження щодо економічних показників
короткотермінової статистики промисловості здійснюється за формою № 1-ПЕ
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"Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості"
відповідно до роз’яснень (інструкції) щодо її заповнення.
Форма № 1-ПЕ складається з 2 розділів: 1 розділ містить показники із
розподілом за видами економічної діяльності, 2 розділ – з інформацією за видами
економічної діяльності з виробництва, передачі та розподілення електроенергії
та газу.
Джерелами інформації у звітності за формою № 1-ПЕ є дані первинних
облікових документів, а саме:
1) документів, оформлених як підстава для розрахунку з покупцями
(замовниками);
2) договору (підписаний сторонами документ) та/або іншого документа,
що підтверджує факт надходження замовлення на виробництво продукції;
3) первинні облікові документи зі статистики праці;
4) актів прийому-передачі електричної енергії, природного газу зі
споживачами; актів виконання робіт із незалежними постачальниками
(замовниками).
3.4. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліків
респондентів державного статистичного спостереження
3.4.1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів
державного статистичного спостереження
Формування генеральної сукупності одиниць, сукупності одиниць, яка
безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється
щорічно у грудні року Т.
Формування генеральної сукупності одиниць, сукупності одиниць, яка
безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється
на державному рівні.
Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у частині
СРП)
та
включає
одиниці,
які
є
активними
станом
на
01 листопада року T та відповідають таким критеріям:
тип статистичної одиниці: місцева одиниця за видом економічної
діяльності;
інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ підприємства,
частиною якого є місцева одиниця за видом економічної діяльності: S.11
"Нефінансові корпорації";
види економічної діяльності згідно з КВЕД: секції В, С, D та Е.
Сукупність одиниць ДСС, яка безпосередньо буде досліджуватись,
формується на основі генеральної сукупності шляхом відбору:
одиниць із середньою кількістю працівників за рік Т-1 більше 50 осіб (у
розділі 10 КВЕД – більше 40 осіб, розділі 18 – більше 20 осіб) або обсягом
реалізованої промислової продукції за рік Т-1 більше 5 млн.грн (у розділах 08, 14
та 33 – більше 4 млн.грн);
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одиниць із середньою кількістю працівників за 8 місяців Т року більше 50
осіб (у розділі 10 КВЕД – більше 40 осіб, розділі 18 – більше 20 осіб) або чистим
доходом (виручкою) від реалізації продукції за І півріччя Т року більше 2,5
млн.грн (у розділах 08, 14 та 33 – більше 2 млн.грн);
На основі сукупності одиниць ДСС формується перелік респондентів ДСС
за формою № 1-ПЕ (місячна), до якого включаються юридичні особи та
відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні
в сукупності одиниць ДСС.
3.4.2. Актуалізація сукупності одиниць та переліку респондентів
державного статистичного спостереження
Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись,
і переліку респондентів ДСС проводиться щомісячно з лютого по жовтень у році
T+1 на 15 робочий день.
Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись,
і переліку респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.
Звітний період, для якого здійснюється актуалізація, кожний звітний місяць
за період з лютого по жовтень року Т+1.
Причинами актуалізації сукупності одиниць ДСС, яка безпосередньо буде
досліджуватись, є: події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ,
перетворення, приєднання, передача виробничих факторів між одиницями, зміна
ідентифікаційних та класифікаційних ознак одиниці.
Джерелами інформації для проведення актуалізації сукупності одиниць
ДСС є інформація з РСО станом на 01 число кожного місяця року Т+1.
На основі актуалізованої сукупності одиниць ДСС формується перелік
респондентів ДСС за формою № 1-ПЕ (місячна), до якого включаються
юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають
одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС.
3.5. Порядок проведення державного статистичного спостереження,
поширення його результатів
Орган державної статистики отримує інформацію за формою № 1-ПЕ на
паперових носіях чи електронному вигляді в терміни, визначені на бланках форм.
Одержання форм звітності як електронних звітів здійснюється відповідно до
затвердженого Порядку подання електронної звітності до органів державної
статистики.
Якщо місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності
респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць
(регіони України), органи державної статистики отримують звіт за місцем
здійснення виробничої діяльності/виробництва продукції. У тих випадках, коли
підрозділ не веде облік усіх показників звіту, органи державної статистики
отримують звіт, сформований на підставі даних юридичної особи або
безпосередньо від юридичної особи за місцем здійснення підрозділом
виробничої діяльності.
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Первинна інформація за формою № 1-ПЕ піддається логічному й
арифметичному контролю (у т.ч. з використанням програмного продукту), за
необхідністю відпрацьовується з респондентами, коригується (включаючи
інформацію за попередні звітні періоди) та заноситься до бази даних.
У разі неотримання даних від респондента у виключних випадках (якщо
підприємство мало суттєві обсяги реалізації продукції та є інформація, що у
звітному місяці діяльність воно здійснювало), за погодженням із Держстатом,
ТОД може здійснити оцінку (компенсацію) даних за відповідним підприємством,
використавши значення показників за попередній звітному місяць або середні
значення показників за попередні місяці. У наступному звітному місяці за
можливості такі дані необхідно відкоригувати відповідно до звіту.
Обробка даних здійснюється з урахуванням унесених виправлень у ході
відпрацювання вхідної інформації. Зведені дані програмними засобами
піддаються логічному й арифметичному контролю та в разі виявлення помилок
коригуються, відпрацьовуються на предмет узгодженості з іншими показниками
та тенденціями.
Результати державного статистичного спостереження за основними
показниками узагальнюються в таких розрізах:
▪ за показником обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,
послуг):
на державному рівні:
– у цілому по Україні;
– за видами діяльності на рівні групи (класу) КВЕД, за ОПГ;
– за регіонами у цілому
на регіональному рівні:
– у цілому по регіону;
– за основними видами діяльності;
– за районами та містами обласного значення в цілому;
▪ за показником індекс обороту (реалізації) продукції добувної та
переробної промисловості на рівні розділу КВЕД:
– у цілому по Україні;
– за видами діяльності на рівні розділу КВЕД.
Інформація за показниками, як правило, сформована:
– за видами промислової діяльності з використанням функціонального
підходу;
– за регіонами з урахуванням місця здійснення підприємствами виробничої
діяльності.
Щомісячно в табличному вигляді на веб-сайті Держстату (згідно із
Календарем оприлюднення інформації Держстату) поширюються дані щодо:
• обсягів реалізації (у розрізі видів діяльності до 3-4 значного рівня КВЕД,
за ОПГ та в цілому за регіонами);
• індексу обороту по Україні (до 2-х значного рівня).
Також показники державного статистичного спостереження розміщуються
в економічній доповіді "Про соціально-економічне становище України".
Відповідно до національних потреб, ТОД щомісячно оприлюднюють дані
щодо обсягів реалізації за основними видами промислової діяльності та по
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районах і містах у цілому (у табличному вигляді на сайті та в інших виданнях
ТОД). Дані, що їх публікують регіональні органи державної статистики,
узгоджені з даними, що публікує Держстат.
Індекси промислової продукції по Україні та регіонах, при розрахунку
яких використовуються також окремі показники цього спостереження,
щомісячно розміщуються в експрес-випуску "Промислове виробництво", у
табличному вигляді на веб-сайтах Держстату та ТОД, в офіційних статистичних
виданнях.
При необхідності дані державного статистичного спостереження
користувачі можуть отримати шляхом безпосереднього виписування в порядку
та на умовах, визначених Держстатом, а також відповідно до Порядку доступу
до публічної інформації в Держстаті.
При поширенні інформації користувачам виконуються вимоги Закону
України "Про державну статистику" стосовно конфіденційності даних.
Дані за короткотерміновими показниками, в основному, є попередніми при
першій публікації. Якщо виявлені розбіжності з раніше опублікованими даними,
вносяться зміни і в подальших публікаціях використовується відкоригована
інформація.
Показники щодо обсягу реалізації та індексу обороту в промисловості
переглядаються за підсумками року та публікуються на веб-сайті у І декаді
березня після звітного року, в інших публікаціях.
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Додаток
Система статистичних показників державного статистичного
спостереження щодо економічних показників короткотермінової
статистики промисловості

ВХІДНІ

ВИХІДНІ
Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг), з нього – зовнішній оборот

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг) (оборот), з
нього – за межі України
(зовнішній оборот)

Кількість відпрацьованого
часу
Обсяг постачання та
розподілення (транспортування) електроенергії, газу
споживачам місцевими
(локальними) мережами

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) на одну особу населення 1
Індекс обороту (реалізації) продукції
добувної та переробної промисловості, а
також індекси внутрішнього та
зовнішнього обороту

Складові для розрахунку
індексу промислової продукції:

– індекси промислової продукції за видами
діяльності з тривалим циклом виробництва;
– індекси промислової продукції за видами
діяльності з постачання та розподілення
електроенергії та газу

Для розрахунку цього показника у якості вхідного використовується показник "Середня чисельність
наявного населення".
1
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