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Додаток 1 
до Методологічних положень  

                                                     (пункт 4 розділу IV,  
                                            підпункт 2 пункту 4,  
                                             підпункт 2 пункту 11  

                                                 підрозділу 2 розділу V) 
 

Основні джерела інформації для проведення розрахунків ВВП 
І. Державні статистичні спостереження 

Назва ДСС Інформація, що використовується 
1.02.01.01 "Економічна активність населення" 
ф. № 1-ЕАН (місячна) "Анкета вибіркового 
обстеження населення (домогосподарств) з 
питань економічної активності" 
 

Кількість зайнятих за видами економічної 
діяльності та категоріями зайнятості 

1.02.02.01 "Обстеження підприємств із 
питань статистики праці"  
ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"  
ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" 
 

Фонд оплати праці, основної, додаткової та 
середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників, наданої матеріальної допомоги 
та соціальних пільг 

1.03.00.03 "Мережа та діяльність вищих 
навчальних закладів"  
 

Кількість осіб, прийнятих на навчання до 
вищих навчальних закладів 

1.05.00.01 "Обстеження умов життя 
домогосподарств" 
ф. № 3-ОУЖД (два рази на квартал) 
"Щоденник поточних витрат 
домогосподарства"  
ф. № 5-ОУЖД (квартальна) "Квартальний 
запитальник про витрати і доходи 
домогосподарства" 
Анкета № 1 (квартальна) "Будівництво та 
ремонт  
Анкета № 3 (один раз на рік) "Самооцінка 
доходів домогосподарства. Доступ 
домогосподарств до Інтернету" 

Грошові витрати домогосподарств 
Купівля товарів, оплата послуг 

1.07.00.01 "Наявність та рух житлового 
фонду" 
ф. № 1 - житлофонд (річна) "Житловий фонд 
станом на 1 січня 20__ року" 

Наявність житлового фонду  

1.07.00.03 "Оплата населенням житлово-
комунальних послуг та електроенергії" 
ф. № 1 - заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт 
про оплату населенням житлово-
комунальних послуг та електроенергії" 

Сума нарахована населенню до сплати за 
житлово-комунальні послуги та постачання 
електричної енергії 

1.10.00.02 "Діяльність громадських 
організацій в Україні" 
ф. № 1-громадська організація (річна) "Звіт 
про діяльність громадської організації" 
 

Витрати коштів на діяльність громадських 
організацій 
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Продовження додатка 1 

Назва ДСС Інформація, що використовується 
2.03.01.01 "Структурні зміни в економіці 
України та її регіонів" 
ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне 
обстеження підприємства" 
ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне 
обстеження підприємства" 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг); вартість продукції (робіт, послуг) 
власного виробництва для внутрішніх 
потреб підприємства; вартість товарів та 
послуг, придбаних для перепродажу; 
виробничі запаси (сировина, основні й 
допоміжні матеріали, комплектуючі вироби 
та інші матеріальні цінності, уключаючи 
малоцінні та швидкозношувані предмети); 
запаси незавершеного виробництва, готової 
продукції, товарів та послуг для 
перепродажу; податки, збори, субсидії та 
дотації на виробництво; податки та збори, 
пов'язані з обсягом реалізованої продукції; 
матеріальні витрати і витрати на оплату 
послуг, використаних у виробництві 
продукції (товарів, послуг), у тому числі за 
продуктами і послугами; середня кількість 
працівників, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи тощо; 
амортизація 

2.03.01.04 "Активи, власний капітал, 
зобов’язання та фінансові результати 
підприємств" 
ф. № 1, 1-м (річна, квартальна) "Баланс"  
ф. № 2, 2-м (річна, квартальна) "Звіт про 
фінансові результати" ф. № 1-мс (річна) 
"Баланс" 
ф. № 2-мс (річна) "Звіт про фінансові 
результати" 
ф. № 5 (річна) "Примітки до річної 
фінансової звітності" 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), чистий прибуток 
(збиток) та фінансовий результат від 
операційної діяльності (прибуток або 
збиток); виробничі запаси, незавершене 
виробництво, біологічні активи, готова 
продукція, товари 
 
 
Витрати на утримання об’єктів житлово-
комунального і соціально-культурного 
призначення 

2.03.02.01 "Основні показники економічної 
діяльності підприємств сфери нефінансових 
послуг" 
ф. № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги 
реалізованих послуг" 

Обсяг реалізованих послуг населенню 
(включаючи ПДВ) та обсяг реалізованих 
послуг (без ПДВ) 

2.03.03.02 "Продаж і запаси товарів у 
торговій мережі" 
ф. № 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот 
торгової мережі" 
ф. № 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і 
запаси товарів у торговій мережі" 

Товарооборот, у тому числі від продажу 
товарів, що вироблені на території України. 
Запаси товарів у торговій мережі та на 
складах 

2.03.03.06 "Продаж і запаси товарів 
(продукції) в оптовій торгівлі" 
ф. № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" 
 

Оптовий товарооборот, запаси товарів 
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Продовження додатка 1 

Назва ДСС Інформація, що використовується 
2.03.04.01 "Капітальні інвестиції" 
ф. № 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні 
інвестиції, вибуття й амортизація активів" 
ф. № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про 
капітальні інвестиції" 
 

Обсяг капітальних інвестицій 

2.03.05.01 "Наявність і рух основних засобів, 
амортизація" 
ф. № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух 
основних засобів, амортизація" 
 

Амортизація (знос) основних засобів. 
Склад та наявність основних засобів 
Вибуло основних засобів у звітному році 

2.03.07.07 "Рибогосподарська діяльність 
підприємств" 
ф. №1-риба (річна) "Звіт про добування 
водних біоресурсів" 
 

Вартість видобутих водних біоресурсів 

2.03.07.21 "Лісогосподарська діяльність" 
ф. № 3-лг (річна) "Лісогосподарська 
діяльність" 
 

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового 
господарства 
Індекс заготівлі ліквідної деревини 

2.03.07.23 "Продукція сільського 
господарства у постійних цінах" 
 

Індекс сільськогосподарської продукції   

2.03.07.24 "Економічні рахунки сільського 
господарства" 

Зміна вартості запасів 
сільськогосподарської продукції, випуск, 
проміжне споживання та валова додана 
вартість сільськогосподарської продукції, 
індекс сільськогосподарської продукції, 
індекс цін реалізованої 
сільськогосподарської продукції 

2.03.09.01 "Економічні показники 
короткострокової статистики промисловості" 
ф. № 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні 
показники короткострокової статистики 
промисловості" 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ, акцизного збору 
та інших непрямих податків (оборот) 

2.03.09.02 "Короткострокові показники щодо 
виробництва промислової продукції за 
видами" 
ф. № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про 
виробництво промислової продукції (товарів, 
послуг) за видами" 
 

Індекси промислової продукції 

2.03.10.02 "Основні економічні показники 
короткострокової статистики будівництва" 
ф. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання 
будівельних робіт" 

Індекс будівельної продукції 
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Продовження додатка 1 

Назва ДСС Інформація, що використовується 
2.03.11.02 "Діяльність підприємств та 
фізичних осіб-підприємців, які експлуатують 
автомобільний транспорт" 
ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу 
автотранспорту" 
ф. № 31-авто (квартальна) "Звіт про 
перевезення автомобільним транспортом 
вантажів за видами вантажів та пасажирів за 
видами сполучення" 
ф. № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення 
вантажів та пасажирів автомобільним 
транспортом" 
ф. № 51-вант (два рази на рік) "Обстеження 
фізичної особи-підприємця, що здійснює  
вантажні автомобільні перевезення на 
комерційній основі" 
ф. № 51-пас (два рази на рік) "Обстеження 
фізичної особи-підприємця, що здійснює 
пасажирські автоперевезення на маршруті" 

Вантажооборот та пасажирооборот 
автомобільного транспорту 

2.03.11.05 "Діяльність підприємств водного 
транспорту"  
ф. № 31-вод (квартальна) "Звіт про 
перевезення вантажів і пасажирів водним 
транспортом" 
ф. № 51-вод (місячна) "Звіт про роботу 
підприємства водного транспорту" 

Вантажооборот та пасажирооборот водного 
транспорту 

2.03.11.07 "Діяльність підприємств 
авіаційного транспорту" 
ф. № 51-ца (місячна) "Звіт про основні 
показники роботи авіаційного підприємства" 

Вантажооборот та пасажирооборот 
авіаційного транспорту 

2.03.11.08 "Діяльність підприємств 
трубопровідного транспорту" 
ф. № 12-труб (місячна) "Звіт про 
транспортування вантажів трубопроводами" 

Вантажооборот трубопровідного 
транспорту 

2.03.11.09 "Діяльність підприємств міського 
електричного транспорту" 
ф. № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу 
міського електротранспорту" 

Пасажирооборот міського електричного 
транспорту 

2.05.01.01 "Зовнішня торгівля товарами" 
ф. № 5-ЗЕЗ (місячна) "Звіт про експорт 
(імпорт) товарів, що не проходять митного 
декларування" 
ф. № 14-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про 
придбання (продаж) товарів для забезпечення 
життєдіяльності транспортних засобів, 
потреб пасажирів та членів екіпажу" 

Індекси фізичного обсягу, індекси цін у 
зовнішній торгівлі товарами (згідно з 
УКТЗЕД) 
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Продовження додатка 1 

Назва ДСС Інформація, що використовується 
2.05.02.01 "Зовнішня торгівля послугами" 
ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт 
(імпорт) послуг" 

Експорт та імпорт послуг 

2.06.01.01 "Зміни цін (тарифів) на споживчі 
товари (послуги)" 
ф. № 1-ціни (спожив) (місячна) "Середні ціни 
(тарифи) та індивідуальні індекси цін 
(тарифів) на споживчі товари (послуги)" 

Індекси споживчих цін на товари та послуги 

2.06.02.01 "Зміни цін виробників промислової 
продукції" 
ф. № 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни 
виробників промислової продукції" 

Індекс цін виробників промислової 
продукції 
Індекс цін реалізації сільськогосподарської 
продукції 
Індекс тарифів на послуги пошти та зв’язку 
для підприємств, установ, організацій 
Індекси тарифів на вантажні перевезення 
(транспортування вантажів) за видами 
транспорту 
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи 

2.07.01.01 "Здійснення наукових досліджень і 
розробок" 
ф. № 3-наука (річна) "Звіт про здійснення 
наукових досліджень і розробок" 

Обсяг витрат на виконання наукових 
досліджень і розробок, у тому числі за 
джерелами фінансування та видами робіт 
Кількість працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок 

  
ІІ. Адміністративні дані 

 
Постачальники 

інформації Інформація, що використовується 

Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

Обсяг вилучених наркотичних засобів 

Міністерство 
культури України 

Кількість служителів релігійних культів 

Міністерство 
охорони здоров’я 
України 

Кількість операцій, пологів та споживачів наркотичних засобів 

Міністерство 
інфраструктури 
України 

Вантажооборот та пасажирооборот залізничного транспорту 

Національний банк 
України 

Доходи та витрати Національного банку; доходи та витрати банків 
України; вимоги Національного банку та банків України за кредитами 
та депозитами в розрізі інституційних секторів економіки; 
зобов’язання Національного банку та банків України за депозитами та 
кредитами в розрізі інституційних секторів економіки; процентні 
доходи та витрати банків України за кредитами та депозитами в 
розрізі інституційних секторів економіки; запаси матеріальних 
цінностей Національного банку України та банків України 
Платіжний баланс України 
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                                                   Продовження додатка 1 

Постачальники 
інформації Інформація, що використовується 

Фонд гарантування 
вкладів фізичних 
осіб 

Адміністративні витрати 

Національна 
комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у 
сфері ринків 
фінансових послуг  

Доходи та витрати страховика, зведений баланс, пояснювальна 
записка до звітних даних страховика, відомості щодо вхідного 
перестрахування зі страхування життя 
Фінансова діяльність, склад активів та пасивів, доходів та витрат 
кредитної спілки, отримані проценти за кредитами, надані членам 
кредитної спілки 
Фінансові результати та баланс фінансової компанії 
Склад доходів, активів та пасивів, фінансових результатів діяльності 
ломбарду 

Державна 
казначейська 
служба України 

Доходи, видатки, заборгованість та фінансовий стан (баланс) 
Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
Інформація про рух коштів та показники балансів головних 
розпорядників коштів державного бюджету 

Державна 
фіскальна служба 
України 

Одержаний валовий дохід фізичних осіб-підприємців 
Експорт та імпорт товарів на основі митних декларацій 

Укравтодор  Надходження та використання коштів на дорожнє господарство 
Державне 
агентство резерву 
України 

Надходження та вибуття матеріальних цінностей державного резерву 

Пенсійний фонд 
України 

Доходи та видатки Пенсійного фонду 
ф. №1 "Баланс" 

Державна служба 
зайнятості  

Доходи та видатки Державної служби зайнятості 
ф. №1 "Баланс" 

Фонд соціального 
страхування 
України 

Доходи та видатки на забезпечення утримання системи фонду та інші 
видатки, ф. №1 "Баланс" 

Національне 
агентство з питань 
запобігання 
корупції 

Витрати на здійснення статутної діяльності політичної партії,  
"Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру" 


