
Роз’яснення щодо окремих питань 

діяльності органів державної статистики 

Вінницької області у 2021 році 

 

 Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у 

Вінницькій області) в порядку інформування надає роз’яснення з окремих питань 

діяльності органів державної статистики Вінницької області у 2021 році. 
 

1. Планування роботи територіальних органів державної статистики. 

  

Обсяги та терміни розробки і оприлюднення статистичної інформації 

органами державної статистики регламентуються Планом державних 

статистичних спостережень на 2021 рік (далі – План), який узгоджено 

Держстатом з усіма міністерствами та відомствами, зацікавленими в отриманні 

статистичної інформації, і затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2020 № 1258-р. 

Відповідно до Плану, після закінчення розробки і затвердження даних по 

опрацьованих формах статистичної звітності на державному рівні, ГУС у 

Вінницькій області здійснюється підготовка статистичних продуктів у вигляді 

експрес-випусків та статистичної інформації, які розміщуються на офіційному 

вебсайті ГУС у Вінницькій області. 

 Планові статистичні продукти надаються на безоплатній основі місцевим 

органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області та міста, в тому 

числі і районного рівня, в оперативній формі, не пізніше тижневого терміну після 

закінчення розробки і затвердження даних по опрацьованих формах статистичної 

звітності на державному рівні. Крім цього, ГУС у Вінницькій області на 

замовлення користувачів, виконуються додаткові, позапланові статистичні 

спостереження на договірній, платній основі відповідно до ст. 24 Закону України 

«Про державну статистику». 

 

2. Формування кола звітуючих одиниць. 

  

Перелік респондентів, які зобов’язані надавати статистичну звітність для 

проведення державних статистичних спостережень, щорічно визначається 

виключно Держстатом на підставі відповідних критеріїв, визначених 

методологічними положеннями. Сукупності звітуючих респондентів на  

2021 рік за окремими формами державних статистичних спостережень було 

сформовано згідно «Роз'яснень щодо проведення робіт з формування та 

актуалізації сукупностей одиниць і переліків респондентів державних 

статистичних спостережень», затверджених Головою Держстату 20.12.2019 року 

(далі – Роз'яснення). 

 Територіальним органам державної статистики вносити будь-які зміни до 

сукупностей, визначених Держстатом, заборонено. Протягом звітного року, згідно 

Роз’яснень, виключення респондентів із сукупності звітуючих не передбачено.    

У разі виникнення питання щодо довключення до сукупностей звітуючих 



  

одиниць респондентів, які почали відповідати критеріям, вказаним у методології 

проведення державного статистичного спостереження, дане рішення приймається 

Комісією Держстату з питань удосконалення методології та звітної документації. 

Для участі у державних статистичних спостереженнях в 2021 році 

Держстатом було відібрано 9197 респондентів Вінницької області. 

Інформація щодо форм статистичної звітності, за якими необхідно звітувати 

респондентам, залученим до участі в державних статистичних спостереженнях, на 

початку кожного звітного року розміщується на офіційних вебсайтах Держстату 

www.ukrstat.gov.ua (у розділі «Для респондентів») та ГУС у Вінницькій області 

www.vn.ukrstat.gov.ua (на головній сторінці) у сервісі «Пошук за кодом ЄДРПОУ». 

Крім цього, на вказаних сайтах розміщена довідково-методологічна інформація, 

необхідна респондентам для складання та подання форм державних статистичних 

спостережень. 

Фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати всі 

суб'єкти господарювання-юридичні особи згідно чинного законодавства України 

(Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність», постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання 

фінансової звітності» (зі змінами)). 

 

3. Про надання первинної статистичної інформації, отриманої від 

суб’єктів статистичних спостережень. 

 

Стосовно надання статистичної інформації в розрізі суб’єктів 

господарювання, інформуємо Вас про те, що згідно ст. 21 Закону України «Про 

державну статистику» (далі – Закон) 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 поширення якої забороняється. При цьому, згідно ст. 22 

вищевказаного Закону статистична інформація, яка дозволяє прямо чи 

опосередкововано встановити конкретного респондента або визначити первинні 

данні 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; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/


  

– 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.   

Разом з цим повідомляємо, що згідно ст. 22 Закону первинні статистичні 

дані щодо респондента можуть бути поширені за згодою цього респондента і 

відповідно до погоджених з ним умов. 

Таким чином, при необхідності отримання статистичної інформації з будь-

якої галузі статистики, в розрізі звітуючих підприємств, Вам необхідно ініціювати 

надання згоди цих підприємств на оприлюднення статистичної інформації 

органами державної статистики. 

 

 

4. Методологічні особливості розрахунків, термінів та розрізів надання 

інформації з окремих галузей статистики. 

 

4.1. Зі статистики діяльності підприємств. 
 

За даними  звітності  підприємств зі структурної статистики та статистики 

фінансів підприємств, а також адміністративних даних Державної податкової 

служби України (далі – ДПС) на рівні Держстату формується інформація про 

основні статистичні показники, що характеризують стан та тенденції 

розвитку суб’єктів господарювання, до яких належать підприємства-

юридичні особи та фізичні особи-підприємці.   

 На підставі даних державного статистичного спостереження  «Структурні 

зміни в економіці України та її регіонів» за формами  

№ 1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна) узагальнюється  

статистична інформація щодо основних показників діяльності підприємств 

(кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг)  з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства. Інформація надається на регіональному рівні за видами  

економічної діяльності, за видами промислової діяльності, по районах та містах 

обласного значення (на районному рівні деталізація за видами економічної 

діяльності не здійснюється).  

Оприлюднення інформації здійснюється в два етапи: 
 

 – попередні дані оприлюднюються у червні місяці; 

–  остаточні дані з перерахунком основного виду  економічної діяльності –  

у жовтні  місяці. 

 Адміністративні дані щодо фізичних осіб-підприємців щорічно 

отримуються Держстатом від ДПС  у вигляді первинних знеособлених даних, 

узагальнюються відповідно до Методики розрахунку показників структурної 



  

статистики з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців, затвердженої 

наказом Державної служби статистики України 26.11.2015 № 343 (розміщено на 

вебсайті Держстату www.ukrstat.gov.ua, Методологія та 

класифікатори/Статистична методологія/Економічна діяльність/Діяльність 

підприємств) та поширюються показники щодо кількості суб’єктів 

господарювання (підприємств та фізичних осіб-підприємців), кількості зайнятих 

та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг)  суб’єктів  господарювання за видами економічної 

діяльності, за видами промислової діяльності, по районах та містах обласного 

значення (на районному рівні деталізація за видами економічної діяльності не 

здійснюється), за розмірами суб’єктів господарювання. Інформація 

оприлюднюється у жовтні місяці. 

За даними державного  статистичного спостереження «Активи, власний 

капітал, зобов’язання та фінансові результати» узагальнюється інформація річної 

фінансової звітності підприємств (без банків та бюджетних установ) та 

поширюються показники фінансового стану підприємств (балансу підприємств, 

фінансових результатів та рентабельності  операційної діяльності).  

Оприлюднення інформації здійснюється, як і даних структурного 

обстеження, в два етапи: 

 – попередні дані оприлюднюються у червні місяці; 

– остаточні дані з перерахунком основного виду економічної діяльності –    

у жовтні  місяці.  

Інформація надається за видами економічної діяльності, за видами 

промислової діяльності, по районах та містах обласного значення, а також з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. 

Щоквартально опрацьовується та узагальнюється інформація з фінансової 

звітності по великих та середніх підприємствах без урахування підприємств 

рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, інформація по 

яких розробляється лише за даними річної звітності. 

 

 

4.2. Зі статистики капітальних інвестицій. 

 

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів, 

термін служби яких перевищує один рік. 

Джерелами інформації є дані державного статистичного спостереження за  

формою № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» та формою 

№ 2-ОЗ ІНВ (річна)  «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію 

та капітальні інвестиції». Основними показниками є показники обсягу 

капітальних інвестицій, індексу капітальних інвестицій, обсягу капітальних 

інвестицій на одну особу постійного/наявного населення». 

http://www.ukrstat.gov.ua/


  

Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів капітальних 

інвестицій за періоди, що обрані для порівняння. Складові капітальних інвестицій 

відповідають вартості матеріальних та нематеріальних активів, у які інвестовано 

кошти суб’єктами економіки. Індекс капітальних інвестицій визначається як 

відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у певному кварталі, 

продефльованої на відповідні індекси цін, до середньоквартальної вартості активів, 

у які інвестовано кошти у базисному році. 

Оприлюднення інформації за результатами державного статистичного 

спостереження формуються у таких розрізах:  

щоквартально:  

– статистична інформація: 

 щодо обсягу капітальних інвестицій – за видами активів, джерелами  

фінансування, за видами економічної діяльності;   

щодо індексу капітальних інвестицій – по регіону та у житлове будівництво; 

щорічно:   

– статистична інформація: 

щодо обсягу капітальних інвестицій – за видами активів та за видами 

економічної діяльності; 

–   бюлетень «Капітальні інвестиції Вінницької області». 

 

 

   4.3. Зі статистики праці. 
 

1. Відповідно до Плану на 2021 рік проводиться державне статистичне 

спостереження «Обстеження підприємств з питань статистики праці» (далі – 

ОПСП) за формами №1-ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», 
які подаються щомісячно та щоквартально не пізніше 7 числа після звітного 

періоду. 

   Формування сукупності звітних одиниць для проведення ОПСП 

здійснюється відповідно до Методологічних положень державних статистичних 

спостережень ОПСП, затверджених наказом Держстату України 18.08.2014 за      

№ 241, зі змінами затвердженими наказами Держстату 21.07.2015 за № 173, 

18.07.2016 за № 117, 18.02.2019 за № 80 та 28.02.2020 за № 93, формування 

сукупності звітних одиниць для проведення статистичних спостережень з питань 

статистики праці здійснюється на державному рівні із застосовуванням 

комбінованого підходу:  

– суцільному обстеженню підлягають усі підприємства з середньою 

кількістю працюючих 50 осіб і більше;  

– малі підприємства з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб уключаються 

до сукупності обстеження на основі вибіркового методу; 

– підприємства з кількістю працівників менше 10 осіб в обстеженні участі 

не приймають.                          



  

Одиницею державних статистичних спостережень ОПСП – є місцева 

одиниця (це підприємство, або його частина, що розташована в географічно 

визначеному місці).    

Узагальнення інформації щодо обстеження підприємств з питань статистики 

праці здійснюється за наступними показниками: 

– основні показники з питань статистики праці у розрізі видів 

економічної та промислової діяльності Вінницької області – щомісячно; 

–   окремі показники з питань статистики праці, а саме: середньооблікова 

кількість штатних працівників, їх середньомісячна заробітна плата, 

відпрацьований робочий час, рух робочої сили у розрізі міст та районів  

області – щоквартально.  

Для районного рівня формування вихідних зведених таблиць та таблиць 

бюлетеню у розрізі видів економічної діяльності не передбачено. 
  

Оприлюднення інформації щодо обстеження ОПСП здійснюється в таких 

статистичних публікаціях: 

 щомісячно: 

– експрес-випуски: 

«Заробітна плата Вінницької області»; 

«Кількість та заробітна плата штатних працівників Вінницької області за 

видами промислової діяльності»; 

«Кількість та заробітна плата штатних працівників Вінницької області у  

сільському, лісовому та рибному господарствах»; 

– статистична інформація: 

«Кількість штатних працівників, відпрацьований час, середня заробітна 

плата, середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності»;  

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної 

плати»; 

– бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників 

області»; 

щоквартально: 

–  статистична інформація:  

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм 

заробітної плати та видами економічної діяльності»;  

«Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників по містах і районах області»; 

– бюлетень «Праця у Вінницькій області»; 

раз на рік: 

–  статистична інформація: 

«Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами 

економічної діяльності (річні дані); 

– бюлетень «Праця у Вінницькій області»; 

– статистичний збірник «Праця Вінниччини»; 

– економічна доповідь «Заробітна плата та стан її виплати». 



  

2. Відповідно до Плану на 2021 рік проводиться державне статистичне 

спостереження «Стан виплати заробітної плати» (далі – СВЗП). Починаючи зі 

звіту за січень 2021 року запроваджена нова форма № 3-борг (місячна) "Звіт про 

заборгованість з оплати праці". 

Метою проведення державного статистичного спостереження є формування 

інформації про обсяги та зміну суми заборгованості з виплати заробітної плати 

підприємствами, установами, організаціями, на яких зайнято понад 80% загальної 

кількості працівників у цілому по економіці, для інформаційного забезпечення 

моніторингу погашення заборгованості відповідно до чинних нормативно-

правових актів. 

Відповідно до Методологічних положень з організації державних 

статистичних спостережень СВЗП, затверджених наказом Держстату 30.12.2020 

№ 374, формування сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, 

і перелік респондентів державних статистичних спостережень СВЗП за формою 

№ 3-борг (місячна) здійснюється на державному рівні, раз на рік, на основі 

інформації Реєстру Статистичних Одиниць (у частині Статистичного Реєстру 

Підприємств) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року, 

що передує звітному року. Сукупність одиниць формується з урахуванням цензу 

за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності. 

Зазначаємо, що кардинально змінилися підходи в організації, проведенні,  

узагальненні та поширенні інформації даного державного статистичного 

спостереження, а саме: 
 
 

 

Було Стало 

Організація державного статистичного спостереження 

Респонденти державного статистичного спостереження 

юридична особа або відокремлений підрозділ 

юридичної особи 

юридична особа 

 

Одиниці державного статистичного спостереження 

місцева одиниця підприємство 

Узагальнення інформації державного статистичного спостереження 

 (категорії підприємств) 

Інформація щодо заборгованості з виплати 

заробітної плати збирається та розробляється 

щомісячно за трьома категоріями 

підприємств: 

Інформація щодо заборгованості з виплати 

заробітної плати збирається та 

узагальнюється щомісячно за такими 

категоріями підприємств: 

  – економічно активні 

 

– підприємства, які були відібрані для ДСС 

СВЗП (на основі інформації Реєстру 

Статистичних Одиниць (у частині 

Статистичного Реєстру Підприємств), які 

були активними станом на 01 листопада 

року, що передує звітному року). 

  – суб’єкти господарювання (юридичні 

особи), щодо яких реалізовуються процедури 

відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом (підприємства-

банкрути) 

 



  

  – підприємства, які призупинили або 

припинили діяльність і не повідомили про 

погашення заборгованості (економічно 

неактивні) 

– підприємства, які призупинили або 

припинили діяльність і не повідомили про 

погашення заборгованості (для збереження 

даних) 

Узагальнення показників державного статистичного спостереження (регіони) 

за місцем здійснення діяльності респондента 

з виділенням структурних підрозділів, які 

здійснюють діяльність на іншій 

адміністративній території (область, район, 

місто) 

за місцем реєстрації юридичної особи 

(узагальнення показників за ознакою 

території відбувається згідно з місцем 

реєстрації юридичної особи). 

 

 

Оприлюднення інформації щодо обстеження СВЗП за формою № 3-борг 

(місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" здійснюється в таких 

статистичних публікаціях: 

 щомісячно: 

– експрес-випуски: 

«Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Вінницької 

області»; 

«Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області за видами 

діяльності у промисловості»; 

– статистична інформація: 

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число відповідного 

місяця»; 

– бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області»; 

раз на рік: 

– статистичний збірник «Праця Вінниччини»; 

– економічна доповідь «Заробітна плата та стан її виплати». 

 

4.4. З демографічної статистики. 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження є формування 

інформації про демографічні процеси для їх аналізу та інформаційного 

забезпечення розробки прогнозів чисельності населення. 

         Джерелами інформації державного статистичного спостереження є: 

– дані державного статистичного спостереження «Чисельність та природний 

рух населення» (народження, смерті, шлюби, розірвань шлюбів; кількість 

живонароджених за статтю живонародженого; кількість живонароджень за віком 

матері; кількість померлих за статтю, роком народження померлого, причинами 

смерті; щодо чисельності постійного населення за статтю та віком на початок 

року; середньорічної чисельності постійного населення за статтю та віком; 

середньорічної чисельності наявного населення; 

– дані державного статистичного спостереження «Міграційний рух 

населення» щодо загальної кількості прибулих і вибулих. 



  

Оприлюднення інформації державного статистичного спостереження 

щодо основних показників, що характеризують демографічні процеси 

здійснюється в таких статистичних публікаціях: 

щомісячно: 

– експрес-випуски: 

 «Демографічна ситуація у Вінницькій області»; 

 «Демографічна ситуація у Вінниці»; 

          – статистична інформація: 

           «Чисельність населення»;  

           «Формування прирісту (скорочення) чисельності населення»; 

          «Кількість живонароджених, померлих»; 

«Кількість померлих за окремими причинами»; 

«Кількість прибулих, вибулих»; 

           Природний рух населення (третя декада січня, лютого); 

           Міграційний рух населення (третя декада січня, лютого; друга декада 

червня); 

раз на рік: 

          – статистична інформація: 

Населення 1990–2020 рр. (річні дані) (третя декада травня, липня); 

– статистичні збірники: 

«Населення Вінниччини»; 

«Розподіл постійного населення Вінницької області за статтю та віком 

станом на 1 січня 2020 року». 

 

4.5. Зі статистики освіти. 
 

Державне статистичне спостереження проводиться шляхом поєднання 

декількох джерел даних: збору даних безпосередньо від респондентів щодо 

діяльності наукових установ та отримання адміністративних даних Міністерства 

освіти та науки України щодо діяльності закладів дошкільної, фахової 

передвищої, вищої освіти, а також закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

За результатами обробки даних державного статистичного спостереження 

показники узагальнюються в цілому по регіону. 

Оприлюднення інформації зі статистики освіти здійснюється в таких 

статистичних публікаціях: 

раз на рік: 

– статистична інформація:  

«Заклади дошкільної освіти»;  

«Заклади вищої та фахової передвищої освіти»;  

«Заклади вищої освіти»;  

«Заклади загальної середньої освіти»;  

«Заклади професійної (професійно-технічної) освіти»; 



  

статистичний збірник:  

«Статистичний щорічник Вінниччини». 

 

4.6. Зі статистики населених пунктів і житла. 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження за формою    

№ 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» є формування інформації про 

наявність та рух житла для інформаційного забезпечення моніторингу державної 

регіональної політики та потреб інших користувачів. Форма відображає 

інформацію про житловий фонд як сукупність житлових приміщень у житлових 

будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях. 

У формі № 1-житлофонд (річна) наведено показники, які характеризують 

загальну площу житлових приміщень, у тому числі житлову; кількість квартир; 

загальну та житлову площу квартир; питому вагу обладнаної загальної площі за 

видами обладнання (водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, опалення, 

газ); загальну площу житлових приміщень ветхого та аварійного житлового 

фонду. 

Оприлюднення інформації щодо характеристик житлового фонду області 

здійснюється раз на рік в:  
 

– статистичній інформації:  

«Житловий фонд області»;  

статистичних збірниках: 

 «Соціальний рівень життя населення»;  

«Статистичний щорічник Вінниччини». 

 

4.7. Зі статистики промисловості. 
 

Індекс промислової продукції розраховується відповідно до  міжнародних 

стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 

02.08.2005 № 224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 № 91,          

зі змінами). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за 

постійним набором товарів-представників та структурі  валової доданої вартості 

за базисний рік.  

Форма № 1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за 

видами» вміщує дані про виробництво та залишки промислової продукції за 

видами, яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих 

потужностях, із власної сировини або сировини замовника. 

Обсяг реалізованої промислової 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). 

Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за 

функціональним підходом (однорідними продуктами). 



  

Дані державного статистичного спостереження № 1–ПЕ (місячна) «Звіт про 

економічні показники короткострокової статистики промисловості» призначені 

для формування оперативної зведеної інформації щодо промислової діяльності 

підприємств по області в цілому та в розрізі районів і охоплюють сферу 

промисловості. 

Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції за результатами 

структурного обстеження підприємств сформовано за вирахуванням податку на 

додану вартість (ПДВ), короткотермінової (на підставі спостереження щодо 

економічних показників короткотермінової статистики промисловості) – за 

вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).  

Показники форми № 1П–НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію 

промислової продукції» відображають: кількість виробленої промислової 

продукції (на власних або орендованих потужностях) з власної сировини та/або 

сировини замовника, кількість та вартість реалізованої у звітному році 

промислової продукції, виробленої з власної сировини та вартість промислових 

послуг за звітний рік. 

Оприлюднення інформації щодо основних показників зі статистики 

промисловості здійснюється в таких статистичних публікаціях: 

 щомісячно: 

– експрес-випуск: 

«Промислове виробництво у Вінницькій області»; 

– статистична інформація: 

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності»; 

          «Виробництво промислової продукції за видами»; 

«Індекси промислової продукції за видами діяльності». 

 

4.8. Зі статистики сільського господарства та навколишнього 

          середовища. 
 

Індекс виробництва сільськогосподарської продукції згідно існуючої 

статистичної методології, розраховується щомісячно лише по Вінницькій області. 

 

Основними напрямками, якими займаються органи державної статистики в 

сільському господарстві є відстеження діяльності підприємств та господарств 

населення в рослинництві та тваринництві.  

          Дані про посівні площі сільськогосподарських культур відображаються у 

формі № 4-сг (річна) по підприємствах станом на 1 червня та господарствах 

населення розрахунково згідно вибіркового обстеження сільськогосподарської 

діяльності домогосподарств. Інформація щодо валового збору урожаю 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід відображається у формі                     

№ 29-сг (річна) станом на 1 січня (починаючи зі звіту за 2020 рік) по 

підприємствах згідно звітів та господарствах населення розрахунково згідно 

вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств. 



  

Стан тваринництва області відображається у формі № 24-сг «Звіт про 

виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин» 

за категоріями господарств: підприємства та господарства населення. Звіти по 

даній формі по категорії підприємства подають юридичні особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та 

утримують поголів’я ВРХ, корів, свиней, овець та кіз, птиці; по категорії 

господарства населення ГУС у Вінницькій області здійснює розрахунок на основі 

вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств. 

Інформація щодо екологічної ситуації області відображається у формі  

№ 2-ТП (повітря) (річна) про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, формі  

№ 1-відходи (річна) про утворення та поводження з відходами та формі  

№ 1-екологічні витрати (річна) про витрати на охорону навколишнього 

природного середовища. 

Оприлюднення інформації щодо статистики сільського господарства  

здійснюється в таких статистичних публікаціях: 

 щомісячно: 

– експрес-випуски: 

 «Місце Вінницької області за обсягом виробництва тваринницької  

продукції по всіх категоріях господарств»;  

«Індекс сільськогосподарської продукції»; 

– статистична інформація: 

щодо кількості сільськогосподарських тварин та виробництва основних 

видів продукції тваринництва; 

щодо середніх цін продукції сільського господарства, реалізованої  

підприємствами; 

щодо наявності культур зернових і зернобобових, соняшнику в 

підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та 

переробленням; 

щодо виробництва сільськогосподарських культур (починаючи з липня); 

 

– бюлетені:  

«Виробництво основних продуктів тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин  в господарствах Вінницької області»; 

«Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств» (починаючи з липня); 

щоквартально: 

–  статистична інформація:  

щодо надходження сільськогосподарських тварин та молока на переробні 

підприємства»;  

– бюлетень: 

«Реалізація продукції сільського господарства підприємствами області»; 



  

раз на рік: 

–  статистична інформація: 

щодо лісогосподарської діяльності; 

щодо кількості мисливських тварин; 

щодо внесення мінеральних та органічних добрив та застосування 

пестицидів під урожай сільськогосподарських культур;  

щодо стану навколишнього природного середовища; 

– бюлетені: 

«Посів озимих культур та проведення агротехнічних робіт під урожай 

наступного року»; 

«Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у Вінницькій 

області»; 

«Зведені підсумки заключного обліку посівних площ»; 

«Реалізація продукції сільського господарства підприємствами області за 

2020 рік»; 

– статистичні збірники:  

«Сільське господарство Вінниччини»; 

«Фермерські господарства Вінниччини». 

 

4.9. Зі статистики внутрішньої торгівлі. 
 

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 

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. 

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо продажу 

і запасів у торговій мережі за формами № 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот 

торгової мережі" та № 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у 

торговій мережі" є формування статистичної інформації щодо роздрібного 

продажу товарів підприємствами роздрібної торгівлі для інформаційного 

забезпечення аналізу розвитку роздрібної торгівлі в Україні, системи 

національних рахунків та потреб користувачів. 

Формування показника обороту роздрібної торгівлі здійснюється згідно з 

Методикою розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності 

фізичних осіб-підприємців. 



  

Розрахунок індексів фізичного обсягу проводиться по країні в цілому та 

регіонах щодо: 

– обороту роздрібної торгівлі за звітний місяць/період до відповідного 

місяця/періоду попереднього року, за звітний місяць до попереднього місяця 

звітного року; 

– роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в цілому – за 

звітний місяць/період до відповідного місяця/періоду попереднього року та за 

звітний місяць до попереднього місяця звітного року, за товарними групами – за 

звітний період до відповідного періоду попереднього року. 

Оприлюднення інформації державного статистичного спостереження 

щодо продажу і запасів у торговій мережі здійснюється в таких статистичних 

публікаціях: 

щомісячно: 

          – статистична інформація: 

«Роздрібна торгівля»; 

щоквартально: 

– експрес-випуск: 

 «Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі Вінницької області». 

Результатом проведення державного статистичного спостереження за 

формами № 1-опт (місячна) та № 1-опт (квартальна) є інформація, яка 

використовується для визначення обсягів у натуральному і вартісному вираженні, 

динаміки продажу товарів (продукції) в оптовій торгівлі, запасів товарів на кінець 

звітного періоду, кількості підприємств оптової торгівлі як у цілому по країні, так 

і в розрізі регіонів. 

Основними вхідними показниками державного статистичного спостереження є: 

– оптовий товарооборот підприємств у натуральному та вартісному 

вираженні, за місцезнаходженням, за звітний період, за видами товарних груп і 

товарів; 

– запаси товарів на підприємствах оптової торгівлі у натуральному та 

вартісному вираженні, за місцезнаходженням, за звітний період, за видами 

товарних груп і товарів; 

– оптовий продаж товарів, що вироблені на території України 

підприємствами оптової торгівлі, у вартісному вираженні, за місцезнаходженням, 

за звітний період, за видами товарних груп і товарів. 

Оприлюднення інформації державного статистичного спостереження 

щодо оптового продажу товарів підприємствами оптової торгівлі здійснюється в 

таких статистичних публікаціях: 

щоквартально: 

          – статистична інформація: 

«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової 

торгівлі Вінницької області»; 



  

          раз на рік: 

          – статистичні збірники 

          «Торгівля Вінницької області». 

           

          4.10. З вибіркових обстежень населення. 
 

Вибіркові обстеження населення є джерелом інформації про загальні 

характеристики домогосподарств, необхідної для макроекономічних розрахунків 

та розрахунків основних показників для всебічного аналізу рівня життя 

населення, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці 

тощо. 
За результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 

(далі – ОУЖД) формується інформаційна база для комплексного дослідження 

рівня матеріального добробуту населення. 

Це комплексне дослідження, дані якого є підґрунтям для вивчення впливу 

на життєвий рівень домогосподарств багатьох процесів соціально-економічного 

розвитку України. За результатами ОУЖД отримується узагальнена статистична 

інформація щодо соціодемографічних характеристик домогосподарств у періоди 

між переписами населення; рівня життя населення; споживання продовольчих, 

непродовольчих товарів та послуг, диференціації населення за рівнем добробуту; 

структури фактичних витрат населення; інформація щодо характеристик 

житлових умов домогосподарств; щодо наявності в домогосподарствах товарів 

тривалого користування; рівня доступності для них послуг охорони здоров’я, 

можливості придбання ліків та медичного приладдя; доступу домогосподарств до 

окремих товарів та послуг, до інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 

Основні показники розробляються як у цілому по Україні, так і за місцем 

проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість), за 

регіонами, за типами домогосподарств, за децильними групами та у групуваннях 

залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових та загальних 

доходів домогосподарств у розрахунку на місяць тощо. 

Дані ОУЖД використовуються для аналізу рівня матеріального добробуту 

різних соціальних груп населення, для оцінки бідності з використанням різних 

критеріїв, для дослідження ефективності й адресності заходів щодо 

соціального захисту найбільш уразливих верств населення, становлення 

інформаційного суспільства в Україні, зокрема, у частині доступу 

домогосподарств до Інтернету, здійснення розрахунків окремих показників 

системи національних рахунків, індексу споживчих цін, інших галузей 

статистики, частини індикаторів продовольчої безпеки, показників енергетичного 

балансу, міжнародних порівнянь, розробки й оцінки виконання державних 

програм соціально-економічного розвитку тощо. 
         

 Метою обстеження населення з питань робочої сили є одержання 

інформації про склад та структуру робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості 

та напрямків діяльності населення, а також визначення реального рівня 



  

безробіття. Матеріали обстеження дозволяють оцінити реальні обсяги та зміни 

пропозиції робочої сили на ринку праці України, проаналізувати тенденції 

розвитку його кон’юнктури. 

 За результатами обстеження робочої сили все населення у віці 15 років і 

старше за статусом участі в складі робочої сили розподіляється на три категорії: 

зайняті, безробітні та особи, які не входять до складу робочої сили 
(включаючи тих, які відносяться до потенційної робочої сили). 

 Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу. 

  Робоча сила – це населення обох статей у віці 15 років і старше, які 

впродовж обстежуваного тижня забезпечували пропозицію робочої сили на ринку 

праці.  

  Зайнятими вважають осіб у віці 15 років і старше, які працювали впродовж 

обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в  грошовому 

чи натуральному вираженні, індивідуально (самостійно), у окремих громадян або 

на власному (сімейному) підприємстві або в особистому селянському 

господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності. 

Безробітні (за методологією міжнародної організації праці (далі – МОП) – 

особи у віці 15 років і старше, які одночасно відповідають трьом основним 

умовам: 

а) не мали роботи (прибуткового заняття); 

б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу 

впродовж останніх 4–х тижнів, що передували опитуванню;  

в) були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.   

Рівень зайнятості населення розраховується як відношення кількості 

зайнятого населення у віці 15 років і старше до всього населення зазначеного віку 

чи населення відповідної соціально-демографічної групи.  

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) розраховується як 

відношення кількості безробітних у віці 15 років і старше до робочої сили 

зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи. 
 
 

Неформальна зайнятість охоплює неформальні робочі місця на 

підприємствах як формального, так і неформального секторів. 

Оприлюднення інформації по вибіркових обстеженнях населення 

здійснюється в наступних статистичних публікаціях: 

 щоквартально: 

– експрес-випуски: 

«Зайнятість та безробіття населення Вінницької області»; 

«Витрати та доходи домогосподарств області»; 

– статистична інформація: 

«Робоча сила Вінницької області»; 
 

 раз на рік: 

– статистична інформація: 

«Робоча сила за статтю та типом місцевості»; 



  

«Характеристика домогосподарств»; 

«Структура сукупних витрат домогосподарств»; 

«Структура сукупних ресурсів домогосподарств»; 

«Споживання продуктів харчування в домогосподарствах»; 

«Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів»; 

«Диференціація  життєвого рівня населення»; 

«Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого 

користування»; 

– статистичні збірники:  

«Робоча сила Вінницької області»; 

«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Вінницької 

області»; 

«Соціально-економічне становище домогосподарств Вінницької області», 

«Статистичний щорічник Вінниччини». 
 

Додатково інформуємо, що оприлюднення статистичної інформації за 

результатами державних статистичних спостережень (починаючи з даних за 

січень 2021 року) у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним 

устроєм, визначеним Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020              

№ 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до нового 

Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць розпочнеться у другому 

кварталі поточного року. 
 

 


