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Скорочення та умовні позначення

ДСС
КОАТУУ
НПСГ
КІСЕ
КВЕД
ТОД

– державне статистичне спостереження;
– Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України;
– Номенклатура продукції сільського господарства;
– Класифікація інституційних секторів економіки України;
– Класифікація видів економічної діяльності;
– територіальні органи Держстату.
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І. Вступ
1. Метою проведення ДСС "Продукція сільського господарства у постійних
цінах" є формування інформації про обсяг продукції сільського господарства у
постійних цінах для аналізу тенденцій його зміни у часі та структури
сільськогосподарського виробництва, інформаційного забезпечення системи
національних рахунків.
Цільовими користувачами даних ДСС можуть бути органи державної
влади, наукові та міжнародні організації, засоби масової інформації,
підприємства та фізичні особи.
2. У частині річних розрахунків Методологічні положення ураховують
положення Регламенту (ЄC) № 138/2004 Європейського парламенту і Ради від 5
грудня 2003 року відносно Економічних рахунків сільського господарства (з
поправками, внесеними Регламентом (ЄC) № 212/2008 від 07 березня 2008 року)
[20].
3. Методологічні положення ґрунтуються на нормах Закону України "Про
державну статистику" [1], Принципах діяльності органів державної статистики
[5],
Методологічних
положеннях
щодо
забезпечення
статистичної
конфіденційності в органах державної статистики [6]. При їхній розробці
враховані методологічні документи Держстату зі статистики сільського
господарства [11–18].
4. Розрахунки в рамках ДСС проводяться щомісячно, наростаючим
підсумком із початку звітного року, включаючи попередній річний розрахунок
(розрахунок за січень-грудень). Раз на рік здійснюється остаточний розрахунок
за звітний рік.
5. Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у
значеннях, наведених у статтях 1, 7–9 Закону України "Про державну
статистику" [1], Методиці проведення розрахунків основних статистичних
показників виробництва продукції рослинництва [15], Методиці проведення
розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції
тваринництва [16], Методиці визначення постійних цін для розрахунку індексу
обсягу сільськогосподарського виробництва [18].
ІІ. Загальні поняття та показники державного статистичного
спостереження
1. У рамках ДСС "Продукція сільського господарства у постійних цінах"
проводиться розрахунок обсягу продукції сільського господарства в постійних
цінах, який надає можливість представляти його у вигляді довгострокових
динамічних рядів. Такі ряди дозволяють визначати структуру виробництва
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продукції сільського господарства, тенденції розвитку сільського господарства,
оцінювати зміни у порівнянні з будь-яким періодом у динаміці та
використовувати їх для макроекономічних розрахунків.
2. Основними показниками державного статистичного спостереження є:
1) обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах (млн грн)
(показник відображає вартість продукції сільського господарства, виробленої
упродовж певного періоду часу, у постійних цінах);
2) обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах у розрахунку
на одну особу (грн) (показник характеризує рівень виробництва продукції
сільського господарства на одну особу наявного населення);
3) обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах у розрахунку
на 100 га сільськогосподарських угідь (тис.грн) (показник характеризує рівень
ефективності використання сільськогосподарських угідь);
4) індекс
сільськогосподарської
продукції
(відсотків)
(показник
характеризує рівень змін фізичного обсягу виробництва продукції сільського
господарства, виробленого за періоди, що обрані для порівняння);
5) частка продукції сільського господарства (відсотків) (показник
характеризує рівень виробництва окремих груп продукції сільського
господарства у загальному обсязі продукції сільського господарства та/або
рівень виробленої основними категоріями господарств продукції сільського
господарства у загальному обсязі продукції сільського господарства).
3. Формування показників ДСС, зазначених у пункті 2 розділу ІІ цих
Методологічних положень здійснюється по Україні в цілому та за регіонами.
Щомісячні розрахунки, включаючи попередній річний розрахунок,
проводяться за переліком продукції сільського господарства, наведеному в
додатку 2 до Методики проведення розрахунків обсягу продукції сільського
господарства у постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції [14],
за такими категоріями господарств: господарства усіх категорій, підприємства,
господарства населення.
Остаточний річний розрахунок проводиться за переліком продукції
сільського господарства, наведеному в додатку 1 до Методики проведення
розрахунків обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та
індексу сільськогосподарської продукції [14], за такими категоріями
господарств: господарства усіх категорій, підприємства, фермерські
господарства, господарства населення.
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4. Перелік статистичних показників, що поширюються за результатами
ДСС, разом із їх розрізами (деталізацією) наведено в додатку 1 до цих
Методологічних положень.
ІІІ. Об’єкт і одиниця державного статистичного спостереження
1. Об’єктом ДСС (цільовою сукупністю) є сільськогосподарська діяльність
одиниць-резидентів, які належать до сектору S.11 "Нефінансові корпорації",
сектор S.13 "Сектор загального державного управління", сектор S.14 "Домашні
господарства" відповідно до КІСЕ [10].
2. ДСС охоплює одиниці-резиденти у межах економічної території країни,
які здійснюють діяльність, пов’язану із вирощуванням однорічних, дворічних і
багаторічних культур, відтворенням рослин, тваринництвом, змішаним
сільським господарством, допоміжною діяльністю в сільському господарстві та
післяурожайною діяльністю (групи 01.1 − 01.6 за КВЕД [8]).
Одиницею ДСС є інституційна одиниця.
3. При проведенні ДСС використовуються національні та статистичні
класифікатори (класифікації/номенклатури) в тій частині, що не суперечить
нормам чинного законодавства та постанові Верховної Ради України від
17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів": КОАТУУ
[7], НПСГ [9], КІСЕ [10], КВЕД [8].
4. При проведенні ДСС використовується метод поєднання результатів
проведення інших ДСС та адміністративних даних.
5. ДСС проводиться на державному та регіональному рівнях.
ІV. Джерела інформації для проведення державного статистичного
спостереження
1. При проведенні ДСС "Продукція сільського господарства у постійних
цінах" використовуються результати проведення державних статистичних
спостережень:
1) "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур":
2) "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських
тварин та забезпеченість їх кормами";
3) "Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та
господарствами населення";
4) "Чисельність та природний рух населення".
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Інформація за результатами цих ДСС для щомісячних розрахунків,
включаючи попередній річний розрахунок, отримується в електронному
форматі до 15-го числа місяця, наступного після звітного періоду, для
остаточного річного розрахунку − наприкінці квітня року наступного за
звітним.
2. Також використовуються адміністративні дані щодо площі
сільськогосподарських угідь, отримані від Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру відповідно до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 30 грудня 2015 року № 337, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від
26 січня 2016 року № 133/28263. Ці дані отримуються в електронному форматі
у травні наступного за звітним року.
3. Джерела інформації разом із переліком показників для проведення ДСС
"Продукція сільського господарства у постійних цінах", наведені в додатку 2
до цих Методологічних положень.
V. Сукупність одиниць державного статистичного спостереження,
що вивчається
Формування й актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів
ДСС не здійснюється, оскільки ДСС проводиться з використанням результатів
проведення інших ДСС та адміністративних даних.
VІ. Статистичні методи обробки й аналізу даних державного
статистичного спостереження
1. У рамках ДСС на основі інформації, отриманої за результатами
проведення державних статистичних спостережень, зазначених у пункті 1
розділу ІV цих Методологічних положень, здійснюється поєднання даних із
різних джерел інформації та розрахунок показників, визначених у пункті 2
розділу ІІ цих Методологічних положень.
2. Для розрахунку обсягу продукції сільського господарства у постійних
цінах використовують переліки продукції сільського господарства, які
складаються на основі НПСГ.
3. Постійні ціни на продукцію сільського господарства за її видами
визначаються відповідно до Методики визначення постійних цін для
розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва [18].
4. Переліки продукції сільського господарства та постійні ціни на
продукцію сільського господарства є єдиними для всіх регіонів країни, що дає
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можливість поєднувати й порівнювати різну за видами та якістю продукцію
сільського господарства, зіставляти продукцію за категоріями господарств, а
також проводити порівняльний аналіз на державному та регіональному рівнях.
5. Порядок розрахунку обсягу продукції сільського господарства у
постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції визначено
Методикою проведення розрахунків обсягу продукції сільського господарства у
постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції [14].
6. Перелік продукції, за яким здійснюються щомісячні розрахунки,
змінюється в залежності від періоду року, враховуючи сезонність виробництва
продукції сільського господарства. Дані щодо виробництва продукції
рослинництва включаються у щомісячний розрахунок, починаючи з розрахунку
за січень-червень звітного року.
7. При проведенні щомісячних розрахунків допускається використання
груп продукції, середніх постійних цін на них та оцінки тієї частини продукції
(без незавершеного виробництва в рослинництві), інформація про яку є
наявною лише за результатами року.
Середні постійні ціни для груп продукції сільського господарства та
коефіцієнт, за яким оцінюється частина продукції, інформація про яку є
наявною лише за результатами року, розраховуються щороку за категоріями
господарств (підприємства, господарства населення) на основі даних
остаточного річного розрахунку обсягу продукції сільського господарства у
постійних цінах за рік, що є найближчим до проведення розрахунку.
Для порівнюваних періодів, що обрані у звітному і попередньому роках,
використовуються одні й ті ж самі коефіцієнти та середні ціни.
8. Після отримання остаточних річних даних щодо виробництва продукції
рослинництва та тваринництва у натуральному вираженні попередні річні
розрахунки переглядаються і, в разі відхилень між попередніми та остаточними
даними за звітний рік, проводиться уточнення щомісячних обсягів продукції
сільського господарства у постійних цінах, які використовуються як базові для
подальших розрахунків.
9. Остаточні річні розрахунки показників, зазначених у пункті 2 розділу ІІ
цих Методологічних положень, проводиться за допомогою спеціально
розробленого програмного забезпечення.
10. Обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах в цілому по
країні визначається як сума показників за регіонами.
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11. Для формування показників ДСС застосовуються методи обчислення
відносних величин структури, інтенсивності, простого підсумовування
абсолютних величин.
VIІ. Статистичні методи уникнення розкриття конфіденційних
статистичних даних державного статистичного спостереження
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення ДСС
здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну статистику"
[1] (статті 14, 16, 21, 22), "Про інформацію" [2] (статті 18, 21), "Про доступ до
публічної інформації" [3] (статті 6, 7), з урахуванням основних принципів і
методів, визначених Методологічними положеннями щодо забезпечення
статистичної конфіденційності в органах державної статистики [6],
міжнародними вимогами до правил конфіденційності статистичної інформації
відповідно до Регламенту (ЄС) № 223/2009 Європейського Парламенту та Ради
від 11 березня 2009 року щодо європейської статистики [21].
2. При проведенні ДСС перевірка статистичної
здійснюється для:

конфіденційності

1) агрегованих статистичних даних інших державних статистичних
спостережень, які мають ризик розкриття первинних даних щодо статистичної
одиниці;
2) адміністративних даних, отриманих органами державної статистики
відповідно до угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями;
3) складових показників розрахунку обсягу продукції
господарства у постійних цінах, які містять зазначені вище дані.

сільського

3. Для забезпечення гарантій статистичної конфіденційності, встановлених
законодавством перед респондентами, реалізуються такі заходи:
1) забезпечення конфіденційності адміністративних даних та використання
їх виключно для статистичних цілей;
2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами державних
статистичних спостережень, користувачам у зведеному знеособленому вигляді;
3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході
проведення державних статистичних спостережень, якщо є загроза розкриття
первинних даних.
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VIIІ. Поширення результатів
державного статистичного спостереження
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" [1]
статистична інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у
зведеному знеособленому вигляді.
2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів
статистичної інформації результати ДСС "Продукція сільського господарства
у постійних цінах" оприлюднюються у статистичних продуктах (експресвипуски, статистична інформація, статистичні збірники тощо) на офіційному
вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та вебсайтах його територіальних
органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html). Дані, що оприлюднюються на
вебсайтах ТОД, узгоджені з даними, які публікує Держстат.
Результати ДСС, включаючи попередні річні дані, оприлюднюються
щомісячно на 20-ий день після завершення звітного періоду. Крім того, в
рамках ДСС здійснюється публікація остаточних річних даних – через 5 місяців
після завершення звітного року. Терміни оприлюднення, показники та їх
розрізи (деталізація), а також статистичні продукти, які поширюються за
результатами ДСС, визначаються планом державних статистичних
спостережень на відповідний рік.
3. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає:
1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на
умовах, визначених чинним законодавством;
2) відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями;
3) міжнародним організаціям (Євростат, ФАО та МВФ) у рамках
виконання міжнародних зобов’язань України, а також статистичним службам
інших країн за їхніми запитами.
ІX. Перегляд даних державного статистичного спостереження
1. Регулярний перегляд річних даних ДСС проводиться згідно з планом
державних статистичних спостережень, який передбачає формування
попередніх та остаточних річних даних. Перегляд попередніх річних даних
зумовлений появою більш повної інформації, що була недоступна на час
формування статистичних показників.
Перегляду підлягають показники, зазначені у пункті 2 розділу ІІ цих
Методологічних положень за звітний рік.
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2. Також, для цього ДСС передбачений спеціальний перегляд даних, який
здійснюється у разі зміни еталонного/базисного року та запровадження нових
постійних цін на продукцію сільського господарства, у терміни, передбачені
планом ДСС на відповідний рік.
Цьому перегляду підлягають остаточні річні дані щодо продукції
сільського господарства у постійних цінах в розрізі категорій господарств, груп
продукції сільського господарства в цілому по Україні та в розрізі регіонів.
Перегляд даних ДСС здійснюється за максимально можливий період
проведення ДСС, але не менше п'яти останніх років.
Перегляд даних проводиться з використанням ланцюгового індексного
методу. Порядок проведення перегляду зазначено в Методиці визначення
постійних цін для розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського
виробництва [18].
3. Також у разі непередбачуваних подій, помилок, які можуть значно (до
5%) вплинути на оприлюднені статистичні показники ДСС, може бути
здійснений незапланований перегляд даних ДСС.
4. Про спеціальний перегляд даних ДСС користувачам статистичної
інформації повідомляють не пізніше як за півроку, про незапланований
перегляд даних – як тільки виникає потреба в ньому. Повідомлення
здійснюється шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату
відповідного оголошення.
5. Переглянуті дані оприлюднюються разом із черговим оприлюдненням
відповідної статистичної інформації за підсумками ДСС, згідно з календарем
оприлюднення інформації та відповідними поясненнями.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

Олег ПРОКОПЕНКО
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Додаток 1
до Методологічних положень
(пункт 3 розділу ІІ)
Показники, що поширюються за результатами
ДСС "Продукція сільського господарства у постійних цінах"
Найменування
показника

Періодичність

Розпорядник

Обсяг продукції
Річна
сільського господарства
у постійних цінах

Держстат

Індекс
сільськогосподарської
продукції

Місячна

Держстат

Індекс
сільськогосподарської
продукції

Річна

Індекс
сільськогосподарської
продукції у
підприємствах
Частка виробництва
продукції сільського
господарства

Річна

ТОД

Річна

Держстат

ТОД

ТОД
Держстат
ТОД

Обсяг продукції
Місячна,
сільського господарства річна
у постійних цінах у
розрахунку
на одну особу
на 100 га
сільськогосподарських
угідь

ТОД

Держстат

Територіальний
розріз
Україна,
регіони
Регіон

Україна,
регіони
Регіон
Україна,
регіони
Регіон

Інші розрізи
За категоріями
господарств,
групами та
видами продукції
сільського
господарства
За категоріями
господарств та
групами продукції
сільського
господарства
За категоріями
господарств та
групами продукції
сільського
господарства
-

міста
обласного
значення,
райони
Україна,
За категоріями
регіони
господарств та
групами та
Регіон
видами продукції
сільського
господарства
Україна,
За категоріями
регіони
господарств та
групами продукції
сільського
господарства
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Додаток 2
до Методологічних положень
(пункт 3 розділу ІV)
Джерела інформації для проведення ДСС
"Продукція сільського господарства у постійних цінах"
І. Державні статистичні спостереження
Код, назва ДСС
2.03.07.03 "Площі, валові
збори та урожайність
сільськогосподарських
культур"

2.03.07.06 "Виробництво
продукції тваринництва,
кількість
сільськогосподарських
тварин та забезпеченість їх
кормами"

Інформація, що використовується
Форма звітності № 37-сг (місячна) "Звіт про
збирання
врожаю
сільськогосподарських
культур" – обсяг виробництва (валовий збір)
культур сільськогосподарських за категоріями
господарств
(господарства
усіх
категорій,
підприємства, господарства населення);
форма звітності № 29-сг (річна) "Звіт про
площі та валові збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду" – обсяг
виробництва
(валовий
збір)
культур
сільськогосподарських,
загальна
площа
багаторічних насаджень, площа багаторічних
насаджень у плодоносному віці, площа культур
багаторічних, посаджених у звітному році, площа
посіву озимих культур на зерно та зелений корм,
кількість одержаного садивного матеріалу та
культур квітково-декоративних, площі, на якій
була проведена зяблева оранка ґрунту, площа
сидеральних
парів (люпин та інші бобові
культури на зелене добриво), площа трав
однорічних і багаторічних на випас, урожайність
трав однорічних і багаторічних на корм зелений,
сінаж, силос, трав'яне борошно за категоріями
господарств
(господарства
усіх
категорій,
підприємства,
фермерські
господарства,
господарства населення).
Форма звітності № 24-сг (місячна) "Звіт про
виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин" – жива маса
вирощування сільськогосподарських тварин за
видами, обсяг виробництва молока великої
рогатої худоби, яєць птиці свійської, вовни овець,
кількість сільськогосподарських тварин за
видами за категоріями господарств (господарства
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Код, назва ДСС

Продовження додатка 2
Інформація, що використовується
усіх категорій, підприємства, господарства
населення);
форма звітності № 24 (річна) "Звіт про
виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх
кормами"
–
жива
маса
вирощування
сільськогосподарських тварин за видами, обсяг
виробництва продукції тваринництва за видами,
кількість сільськогосподарських тварин за
видами за категоріями господарств (господарства
усіх
категорій,
підприємства,
фермерські
господарства, господарства населення).
Індекси цін продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами та господарствами
населення за видами продукції.

2.03.07.14 "Реалізація
продукції сільського
господарства
підприємствами та
господарствами населення"
1.01.01.02 "Чисельність та Середня чисельність наявного населення.
природний рух населення"
ІІ. Адміністративні дані
Постачальники інформації
Державна служба України
з питань геодезії,
картографії та кадастру

Інформація, що використовується
Площа сільськогосподарських угідь
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