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В статті проаналізовано продукцію промисловості, електробаланс України за період 2002-2010 рр. і проведено аналіз
порівняння темпів приросту продукції промисловості України та окремих країн ЄС за період 2007-2011 рр.
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ВСТУП
Економіка України переживає досить складні часи у зв’язку з її трансформацією як складової

ланки європейської економічної системи. Тенденція розвитку її видів економічної діяльності (видо-
бувних, обробних та сфери послуг) потребує особливої уваги в контексті статистичного аналізу.

Статистичне вивчення споживання продукції населенням України є вкрай необхідним для соці-
ально-економічної оцінки розвитку економіки країни в цілому та її регіонів зокрема.

Під терміном «продукція» в контексті КВЕДу розуміють результат економічної діяльності. Це
загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг. До товарів відно-
сяться матеріальні об’єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Това-
ри придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та
продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні за-
соби для надання послуг. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва.
Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка методичних засад, створення та впровадження сучасної систе-

ми національних статистичних класифікацій, що за умов сучасних ринкових перетворень однією
з найважливіших засад розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої
економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Нова редакція КВЕД (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012 року, є досить гармоні-

зованою із міжнародними класифікаціями; структура КВЕДу наведена в табл. 1 [1].
Автором розглянуто основні види продукції, котрі споживаються населенням. Зокрема, це про-

дукція промисловості та продукція сільського господарства, що згідно КВЕД-2010 відповідають
галузям економіки секцій А-Е. Ці галузі економіки створюють значну валову додану вартість для
економіки країни (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, за досліджуваний період третина ВДВ була створена в промисловості,
зокрема найбільша її частка у 2006 р. — 31,7% від загального обсягу, та 28,0% у 2011 р. В сільському
господарстві (в т.ч. мисливство та лісове господарство) найбільша часка ВДВ була у 2005 р. —
10,4%, а в 2011 р. — 9,6% від загальної ВДВ, що на 0,9% більше, ніж у 2010р.

Автором детально було розглянуто продукцію промисловості за видами економічної діяль-
ності (табл. 2).

За даними таблиці 2 бачимо, що за останні три роки провідну роль відігравала переробна про-
мисловість, частка її реалізованої продукції у 2012р. становила 63,5% усієї продукції промисло-
вості. Попит на продукцію переробної промисловості зростає, а саме на 21,1 млрд. грн., або на
2,4% у 2012 р. в порівнянні з 2011 р. За січень-вересень 2013 р. обсяг нових замовлень на окремі
види продукції переробної промисловості становив 272,5 млрд. грн. (табл. 3., рис. 2) [2].

Майже половина нових замовлень за січень-вересень 2013 р. припадала на продукцію мета-
лургійного виробництва (47,95%), на продукцію хімічної промисловості припадало 12,73% усіх
нових замовлень та на виробництво інших транспортних засобів — десята частина замовлення.

Четверта частина продукції України створюється в секції D (постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря), — 24,5 % від загального обсягу реалізованої продукції у 2012 р.,
що на 2,4% більше, ніж в 2011 р. Споживання електроенергії України за окремими групами спо-
живання за період 2002-2010 рр. наведено в табл. 4.

Автором були розраховані коефіцієнти структурних зрушень споживання електроенергії Ук-
раїни за 2009-2010 рр. Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить 0,0029, квадратичний
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Таблиця 1. Структура КВЕД (ДК 009:2010) *

Код
A*10/11

Секції ISIC (Rev. 4)/
NACE (Rev. 2)/

КВЕД 2010
Назва

1 A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2 B, C, D та E Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення
кар'єрів та інша промисловість

2a C
З них:
Переробна промисловість

3 F Будівництво

4 G, H та I Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарс-
тво, тимчасове розміщування й організація харчування

5 J Інформація та телекомунікації
6 K Фінансова та страхова діяльність
7 L Операції з нерухомим майном1

8 M та N Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування

9 O, P та Q Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров'я та на-
дання соціальної допомоги

10 R, S, T та U Інші послуги
* Складено автором
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Рис. 1. Частка створеної ВДВ у загальному обсязі ВДВ за 2005-2011 рр. (Розраховано автором)
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Таблиця 2. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності за пе-
ріод 2010-2012 рр. *

Код за
КВЕД
2010

2010 2011 2012

млн.
грн.

у % до
підсум-

ку

млн.
грн.

у % до
підсум-

ку

млн.
грн.

у % до
підсум-

ку

Промисловість B + C +
D + Е36 1065851 100 1331888 100 1400680 100

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів B 106055 10 146086 11 146589 10,5

Переробна промисловість С 716401 67,2 868392 65,2 889497 63,5
Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря

D 221808 20,8 295165 22,1 344068 24,5

Водопостачання; каналі-
зація, поводження з від-
ходами

Е36 21586,4 2 22244,7 1,7 20528,2 1,5

* Складено автором

Таблиця 3. Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності
переробної промисловості за січень-вересень 2013 року *

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг нових замов-
лень на виробницт-

во промислової
продукції

% до під-
сумку

млн. грн.
Текстильне виробництво 13 1747,5 0,64
Виробництво одягу 14 1465,4 0,54
Виробництво паперу та паперових виробів 17 8730,8 3,20
Поліграфічна діяльність, тиражування записа-
ної інформації 18 3964,1 1,45

Виробництво хімічних речовин і хімічної про-
дукції 20 34695,2 12,73

Виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів 21 6741,7 2,47

Металургійне виробництво 24 130684,7 47,95
Виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування 25 12085,4 4,43

Виробництво комп'ютерів, електронної та оп-
тичної продукції 26 3930,9 1,44

Виробництво електричного устаткування 27 13641,4 5,01
Виробництво машин і устаткування, не відне-
сених до інших угруповань 28 20741,7 7,61

Виробництво автотранспортних засобів, при-
чепів і напівпричепів 29 6517,4 2,39

Виробництво інших транспортних засобів 30 27579,3 10,12
Загалом х 272525,5 100,00

* Складено автором
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Рис. 2. Частка нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності пе-
реробної промисловості за січень-вересень 2013 р. (Розраховано автором)

коефіцієнт — 0,0038, що свідчить про незначні зміни в структурі споживання електроенергії Ук-
раїни у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. Споживання електроенергії населенням України у 2010 р.
становило 22,5% від загального обсягу спожитої електроенергії. За досліджуваний період спожи-
вання електроенергії населенням України є лінійно зростаючим, рівень апроксимації є досить
високим, що свідчить про адекватність лінійної моделі (R2 = 0,968), рис. 3.

Десята частина (10,5%) реалізованої продукції у 2012 р. становила продукція видобувної про-
мисловості, і лише 1,5% припадало на секцію Е36 (водопостачання; каналізація, поводження з
відходами). В цілому обсяги реалізованої промислової продукції у 2012 р. в порівнянні до попе-
реднього року зросли на 5,2%.

Таблиця 4. Електробаланс України за період 2002-2010 рр.*
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Спожито електроенергії
(млрд. кВт. •год. ) 137,1 143,4 149,6 152,9 159,1 164,1 163,5 148,8 162,9

підприємствами добувної, пе-
реробної промисловості та з
виробництва і розподілення
електроенергії, газу та води;
підприємствами будівництва

91,7 96,4 100,7 101,1 103,5 105,8 100,7 85,4 94,3

підприємствами сільського
господарства, мисливства, лі-
сового господарства та риба-
льства, рибництва

3,7 3,5 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3

підприємствами транспорту та
зв’язку 9,2 9,6 9,8 9,5 9,9 10,5 10,7 9,1 10,3

підприємствами та організаці-
ями інших видів діяльності 10,7 10,8 11,7 12,9 14,8 16,2 17,8 17,5 18,3

населенням 21,8 23,1 24,2 26,1 27,6 28,3 31,1 33,6 36,7
* Складено автором



145
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Кисельов К.Ю. Споживання продукції промисловості України: статистичний аспект

(м лрд.кВт•год)
y  = 1,785x + 19,131

R2  = 0,9685

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 3. Тенденція споживання електроенергії населенням України за період 2002-2010 рр. (Роз-

раховано автором)

Автором порівняно темпи приросту (зниження) промислової продукції України в порівнянні з
іншими країнами, зокрема окремими країнами Європейського Союзу (табл. 5, рис. 4) [3].

Таблиця 5. Темпи приросту (зниження) промислової продукції (у постійних цінах; відсотків
до попереднього року) *

Країни 2007 2008 2009 2010 2011
Україна 7,6 -5,2 -21,9 11,2 7,6
Австрія 5,8 2,3 -11,8 7,1 7,2
Німеччина 5,8 0,6 -16,4 11,2 7,4
Польща 9,3 2,7 -3,8 11,1 6,9
Швеція 3,4 -2,6 -18,0 9,4 5,9

* Розраховано автором
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Рис. 4. Темпи приросту (зниження) промислової продукції України та окремих країн ЄС за

період 2007-2011 рр. (Розраховано автором)
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