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СКОРОЧЕННЯ 
 

дал – декалітр стор. – сторінка 
грн – гривня т – тонна 
м. – місто табл. – таблиця 
млн. – мільйон тис. – тисяча 
п.р. – поточний рік кв.м – квадратний метр 
р. – рік шт – штук 
млн.шт.умов.цегли – мільйон 
штук умовної цегли 

тис.шт – тисяча штук 

куб.м – кубічний метр % – відсоток 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 
"у тому числі", 
"з них" 

– наведено не всі доданки загальної суми 

 
 
 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 
складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Промислове виробництво області за  
2017 рік" містить динаміку основних показників, що характеризують 
діяльність підприємств щомісячного обліку (великі і середні підприємства, 
а також малі – з вагомою часткою у виробництві та реалізації промислової 
продукції), які займаються виробництвом та реалізацією промислової 
продукції (товарів, послуг) в області.  

Наведена інформація базується на основі показників державної 
короткострокової статистичної звітності промислових підприємств за  
ф.№1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової 
продукції (товарів, послуг) за видами" та ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про 
виробництво та реалізацію промислової продукції". Інформація за видами 
промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по 
однорідних продуктах). 

У бюлетені наведено показники за 2017р. та у порівнянні із 2016р. 
щодо індексів промислової продукції за видами діяльності, виробництва 
найважливіших видів промислової продукції у натуральному виразі та 
обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за видами 
промислової діяльності та регіонами. 

Інформація може бути корисна спеціалістам, які працюють у сфері 
економіки, науковцям, студентам та особам, які цікавляться виробництвом 
та реалізацією промислової продукції на Закарпатті. Бюлетень включає 
табличний та графічний матеріали, які дають наглядне уявлення про 
подану інформацію.  

У ньому наведені короткі методологічні пояснення щодо складу та 
формування окремих статистичних показників. 

Дані, наведені у статистичному бюлетені є попередніми і можуть 
бути уточненими у наступних статистичних виданнях. 
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Індекси промислової продукції 
 
У грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2016р. 

індекс промислової продукції становив відповідно 91,5% та 104,5%. За 
підсумками 2017р. індекс промислової продукції, порівняно з 2016р., склав 
100,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2017р. 
порівняно із 2016р. через відсутність ресурсу природного газу обсяги 
виробництва продукції зменшились на 16,2%. Водночас зріс видобуток 
пісків природних на 41,3%, глин інших – у 2,9 раза. 

У переробній промисловості порівняно з 2016р. індекс промислової 
продукції становив 100,7%. Зростання обсягів продукції відбулось на 
підприємствах з виробництво меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу 
машин і устатковання; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 
устатковання та у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної продукції  

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря у 2017р. індекс промислової продукції склав 99,3%, у т.ч. у 
виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 99,1%, 
розподіленні газоподібного палива через місцеві газопроводи – 100,1%. 

 
 

Індекси промислової продукції
у 2016–2017 роках

(у % до відповідного періоду 
попереднього року, наростаючим підсумком)
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Індекси обсягу промислової продукції за видами діяльності 
(попередні дані) 

 

(відсотків) 
  

Грудень 
2017р. до 
листопада 

2017р. 

Грудень 
2017р. 
до 

грудня 
2016р. 

2017р. до 
2016р. 

 
Промисловість 91,5 104,5 100,2
Добувна та переробна промисловість 87,8 108,8 100,3
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 75,3 78,7 83,8
Переробна промисловість 88,0 109,3 100,7
з неї 
Виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 94,6 96,9 92,3
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  90,9 83,7 91,4
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 95,8 96,1 87,1
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 112,0 107,2 82,7
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів …1 …1 …1

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції 91,5 99,6 100,9
Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  96,1 67,3 85,8
Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 86,1 120,9 103,9
Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 78,1 114,7 123,7

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 116,9 87,0 99,3

 
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 9) Дані не оприлюднюються з метою забезпечення 
виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 
статистичної інформації 
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Індекси промислової продукції по регіонах 
(попередні дані) 

 
( відсотків) 

Грудень 2017 до  
листопада  

2017 
грудня 
2016 

2017 до  
2016 

Довідково: 
2016 до  

2015 

  
Україна1 101,0 99,5 99,9 102,8

Вінницька 92,6 101,5 108,1 105,3

Волинська 88,3 103,6 105,1 100,2

Дніпропетровська 101,7 101,9 99,7 99,3

Донецька 95,9 83,8 87,4 106,4

Житомирська 94,7 102,9 108,3 105,7

Закарпатська 91,5 104,5 100,2 105,9

Запорізька 107,5 104,7 105,9 96,9

Івано-Франківська 101,8 112,0 112,0 95,5

Київська  94,5 101,8 107,9 106,2

Кіровоградська 79,0 86,7 104,2 120,3

Луганська 116,0 66,0 69,0 139,0

Львівська 109,5 111,5 105,7 99,3

Миколаївська 113,4 102,5 101,5 110,5

Одеська   101,0 90,5 111,8 109,2

Полтавська 96,3 92,5 98,8 100,1

Рівненська 92,5 105,4 109,0 98,1

Сумська 99,8 100,4 101,2 91,2

Тернопільська 119,9 129,9 108,4 110,3

Харківська 115,4 105,2 106,1 105,8

Херсонська 95,9 98,8 103,0 102,0

Хмельницька 84,9 82,7 100,8 104,7

Черкаська 93,6 97,3 98,8 106,3

Чернівецька 109,5 115,3 107,1 96,9

Чернігівська 85,9 88,2 96,1 105,8

м.Київ 106,0 93,7 95,1 104,4
 

  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 11) без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції. 
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції  
за 2017 рік1 

 
 

Вироблено 
за 2017р. 

2017р. до  
2016р., у % 

Вироблено більше, 
менше (–), ніж за 

2016р. 
    
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Піски природні, тис.м3 111,9 141,3 32,7
Гранули, щебінь (камінь дроблений), 
крихта та порошок;  
галька, гравій, тис.м3 864,4 98,2 –15,7
Каолін і глини каолінові інші, т 5219 70,0 –2240

Переробна промисловість 
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т 1751 98,4 –28
Вироби ковбасні, т 1518 159,8 568
Соки фруктові та овочеві (крім 
сумішей, т 1166 43,8 –1498
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, т  9188 90,9 –923
Торти, т 43 104,9 2
Тістечка, т 59 68,6 –27
Корми готові для тварин, що 
утримуються на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, т   7744 81,0 –1820
Вино виноградне, тис.дал 473,9 77,2 –139,8
Води натуральні мінеральні газовані, 
тис.дал  15881,6 103,4 519,3
Білизна постільна , тис.шт 1063,9 92,3 –882,0
Костюми, комплекти, піджаки, 
блейзери, сукні,спідниці, спідниці-
брюки, брюки, комбінезони та 
напівкомбінезони, бриджі та шорти, 
трикотажні машинного або ручного 
в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт  353,0 88,7 –45,0
Трикотаж спідній, тис.шт 1551,0 100,6 8,8
Спідниці та спідниці-брюки (крім 
трикотажних) жіночі та дівчачі, 
тис.шт 64,3 108,8 5,2
Жакети та блейзери (крім трикотаж-
них) жіночі та дівчачі, тис.шт 96,7 137,4 26,3
Сукні, крім трикотажних, жіночі та 
дівчачі, тис.шт 27,1 71,7 –10,7
Піджаки та блейзери (крім трикотаж-
них) чоловічі та хлопчачі, тис.шт 182,1 115,1 23,9
Сорочки (крім трикотажних) чоловічі 
та хлопчачі, тис.шт  489,6 85,5 –82,8
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Продовження 

 
Вироблено 
за 2017р. 

2017р. до  
2016р., у % 

Вироблено більше, 
менше (–), ніж за 

2016р. 
 
Деревина, уздовж розпиляна чи 
розколота, розділена на частини чи 
лущена, завтовшки більше 6 мм, 
шпали з деревини для залізничних 
чи трамвайних колій, непросочені, 
тис.м3 103,5 81,8 –23,1
Вікна та їх рами, двері балконні та їх 
рами, двері та їх коробки та  пороги, 
з деревини, м2 7706 108,6 613
Шпон; листи для фанери клеєної та 
деревина інша уздовж розпиляна, 
розділена на частини чи лущена, 
завтовшки 6 мм і менше, м3 10020 86,7 –1534
Паливні брикети та гранули з 
деревини та іншої природної 
сировини, т 11124 47,4 –12326
Журнали реєстраційні, книги 
бухгалтерські, швидкозшивачі 
(папки), формуляри і бланки, вироби 
канцелярські інші, з паперу чи 
картону, т 96 95,0 –5
Газети, які виходять менше 
чотирьох разів на тиждень, віддруко-
вані, тис.прим. 4-шпальт. газет ф.А2 3602,7 63,6 –2061,4
Книги, брошури, листівки та подібна 
продукція віддруковані (крім у 
вигляді окремих аркушів), т  68 78,2 –19
Розчини бетонні, готові для 
використання, тис.т 119,1 98,7 –1,6
Елементи конструкцій збірні для 
будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.м3 12,4 78,5 –3,4
Пристрої електромонтажні, тис.шт 27682,1 122,1 5013,7
Меблі для сидіння переважно з  
дерев’яним каркасом, тис.шт. 495,2 110,5 46,9
Меблі кухонні, тис.шт 66,2 120,1 11,1
Меблі для офісів і підприємств 
торгівлі, шт  739 75,9 –235
Меблі для спалень, їдалень і 
віталень дерев’яні, тис.шт 181,4 125,1 36,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
Електроенергія, млн.кВт год 119,7 97,9 –2,6

 
    

1Інформація сформована на підставі даних місячної звітності.  
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Обсяг реалізованої промислової продукції 
за основними видами діяльності за 2017 рік 

 
Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) 
без ПДВ та акцизу 

 

Код за 
КВЕД-2010

тис.грн 
у % до всієї 
реалізованої 
продукції 

  
Промисловість B+C+D+Е 20815063,5 100,0
Добувна та переробна промисловість; 
постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря B+C+D 20564015,5 98,8
Добувна та переробна промисловість B+C 14717975,3 70,7
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 187159,4 0,9
Переробна промисловість  С 14530815,9 69,8
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 10-12 1569052,5 7,5
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 1290789,7 6,2
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 1253955,8 6,0
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 …1 …1

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 1216042,3 5,8
Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 …1 …1

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22,23 411290,2 2,0
Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  24,25 202830,5 1,0
Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 7370305,0 35,4
Виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж  машин і устатковання 31-33 1216133,1 5,8

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря D 5846040,2 28,1
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами Е 251048,0 1,2

 

    
1 Див. виноску до табл. на стор. 5.  
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Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах 
за 2017 рік 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 

тис.грн 
у % до всієї реалізованої 

продукції 

   
По області 20815063,5 100,0

м.Ужгород 4730799,8 22,7

м.Берегово 639798,4 3,1

м.Мукачево 2196198,9 10,6

м.Хуст 106730,6 0,5

м.Чоп 81296,6 0,4

Берегівський 229084,8 1,1

Великоберезнянський 201714,3 1,0

Виноградівський 1250896,2 6,0

Воловецький 37774,0 0,2

Іршавський 173413,0 0,8

Міжгірський 88024,3 0,4

Мукачівський 631492,6 3,0

Перечинський 1202695,9 5,8

Рахівський 192620,0 0,9

Свалявський 742577,9 3,6

Тячівський 265947,9 1,3

Ужгородський 7723292,9 37,1

Хустський 320705,4 1,5
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Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг)  
без ПДВ та акцизу  

млн.грн. 
у % до всієї реалізованої 

продукції 
 
Україна1 2152596,9 100,0

Вінницька 67033,1 3,1

Волинська 27147,9 1,3

Дніпропетровська 417770,9 19,4

Донецька2 258652,4 12,0

Житомирська 37153,8 1,7

Закарпатська 20815,1 1,0

Запорізька 187781,4 8,7

Івано-Франківська 47499,5 2,2

Київська  94310,5 4,4

Кіровоградська 25409,6 1,2

Луганська2 23244,8 1,1

Львівська 81757,7 3,8

Миколаївська 50997,1 2,4

Одеська   53381,9 7,4

Полтавська 158819,5 7,4

Рівненська 34358,1 1,6

Сумська 39158,4 1,8

Тернопільська 19584,4 0,9

Харківська 166317,0 7,7

Херсонська 26002,2 1,2

Хмельницька 37631,7 1,7

Черкаська 57789,3 2,7

Чернівецька 10423,2 0,5

Чернігівська 28428,7 1,3

м. Київ 172864,9 8,0
 

    
1 Обсяг реалізованої промислової продукції по Україні включає дані по підприємствах, які 
подають консолідовані звіти (без розподілу за регіонами). 
2 Див. виноску до табл. на стор. 6. 
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Обсяг реалізованої продукції добувної та переробної  
промисловості та її розподіл за групами  

в Україні за 2017 рік 
 

 Млн.грн У % 

   
Всього 1713683,7 100,0
Товари проміжного споживання 810409,2 47,3
Інвестиційні товари 152478,6 8,9
Споживчі товари коротко-
строкового використання 486359,2 28,4
Споживчі товари тривалого 
використання 20481,0 1,2
Енергія 243955,7 14,2

 
 
 
 
 
 

Обсяг реалізованої продукції добувної та переробної  
промисловості та її розподіл за групами  

по області за 2017 рік 
 

 Млн.грн У % 

   
Всього 20654,9 100,0
Товари проміжного споживання 3630,1 17,6
Інвестиційні товари 6215,3 30,1
Споживчі товари коротко-
строкового використання 

3576,4 17,3

Споживчі товари тривалого 
використання 

1296,0 6,3

Енергія 5937,0 28,7
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Обсяг реалізованої продукції добувної та переробної  
промисловості та її розподіл за групами  

в розрізі районів (міст) за 2017 рік 

 
У т.ч. за групами 

 

Обсяг реа- 
лізованої 
продукції 
у відпуск- 
них цінах 
підпри-
ємств 

товари 
проміжного
спожи-
вання 

інвести-
ційні 
товари 

споживчі 
товари 
коротко-
строкового 
викорис-
тання 

споживчі 
товари 

тривалого 
викорис- 
тання 

енергія 

 

Тис.грн 
 

По області 20654884,4 3630147,9 6215348,3 3576381,5 1295969,7 5937037,0

м.Ужгород 4670912,2 349533,3 342254,1 804799,9 142606,3 3031718,6

м.Берегово 627807,3 255051,7 193772,9 176181,7 – 2801,0

м.Мукачево 2157822,5 421103,4 190774,7 849520,3 681403,4 15020,7

м.Хуст 102984,3 14454,1 – 75389,1 784,9 12356,2

м.Чоп 78090,3 – – 78090,3 – –

Берегівський 229084,8 36318,0 – 192766,8 – –

Великоберез- 
нянський 199010,6 143149,2 – 51846,6 1848,7 2166,1

Виноградівсь- 
кий 1227621,6 180159,9 674745,6 368059,4 – 4656,7

Воловецький 36769,0 35831,3 – – – 937,7

Іршавський 169639,7 104828,0 9092,7 34409,6 17295,5 4013,9

Міжгірський 87683,4 55212,9 – 31023,3 – 1447,2

Мукачівський 631492,6 261368,8 104906,6 265217,2 – –

Перечинський 1201226,2 1115934,8 – 13756,7 58958,6 12576,1

Рахівський 188998,7 145039,2 – 2202,4 31317,6 10439,5

Свалявський 736282,7 181832,1 147292,6 403229,9 – 3928,1

Тячівський 265460,2 46068,4 4270,0 36698,4 164418,0 14005,4

Ужгородський 7723292,9 235268,7 4548239,1 54787,5 197336,7 2687660,9

Хустський 320705,4 48994,1 – 138402,4 – 133308,9
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Продовження 
У т.ч. за групами 

 

Обсяг реа- 
лізованої 
продукції 
у відпуск- 
них цінах 
підпри-
ємств 

товари 
проміжного
спожи-
вання 

інвести- 
ційні 
товари 

споживчі 
товари 
коротко-
строкового 
викорис-
тання 

споживчі 
товари 

тривалого 
викорис- 
тання 

енергія 

 

Відсотків до підсумку 
 

По області 100,0 17,6 30,1 17,3 6,3 28,7

м.Ужгород 100,0 7,5 7,3 17,2 3,1 64,9

м.Берегово 100,0 40,6 30,9 28,1 – 0,4

м.Мукачево 100,0 19,5 8,8 39,4 31,6 0,7

м.Хуст 100,0 14,0 – 73,2 0,8 12,0

м.Чоп 100,0 – – – – –

Берегівський 100,0 15,9 – 84,1 – –

Великоберез- 
нянський 100,0 71,9 – 26,1 0,9 1,1

Виноградівсь- 
кий 100,0 14,7 55,0 29,9 – 0,4

Воловецький 100,0 97,4 – – – 2,6

Іршавський 100,0 61,8 5,4 20,2 10,2 2,4

Міжгірський 100,0 62,9 – 35,4 – 1,7

Мукачівський 100,0 41,4 16,6 42,0 – –

Перечинський 100,0 93,0 – 1,1 4,9 1,0

Рахівський 100,0 76,7 – 1,2 16,6 5,5

Свалявський 100,0 24,7 20,0 54,8 – 0,5

Тячівський 100,0 17,4 1,6 13,8 61,9 5,3

Ужгородський 100,0 3,0 58,9 0,7 2,6 34,8

Хустський 100,0 15,2 – 43,2 – 41,6
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Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на 
одну особу в розрізі районів (міст) за 2017 рік 

 
 Грн 
  
По області 16533,4

м.Ужгород 41286,4

м.Берегово 26338,9

м.Мукачево 25481,5

м.Хуст 3368,5

м.Чоп 9099,7

Берегівський 4471,4

Великоберезнянський 7585,8

Виноградівський 10338,6

Воловецький 1555,3

Іршавський 1731,3

Міжгірський 1835,4

Мукачівський 6252,0

Перечинський 37730,5

Рахівський 2081,1

Свалявський 13598,6

Тячівський 1516,7

Ужгородський 108818,6

Хустський 3351,5
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Обсяги замовлень на виробництво продукції 
переробної промисловості (товарів, послуг) 

по містах та районах за 2017 рік 
 
Обсяг замовлень 

на виробництво продукції, 
виконання робіт, послуг 

без ПДВ та акцизу, що надійшли 
фактично, тис.грн  

усього 
з нього 

іноземних 
замовлень 

Частка обсягу
іноземних 
замовлень 

у загальному 
обсязі 

замовлень, % 

 
По області 10467541,3 6980139,3 66,7

м.Ужгород 906200,0 525137,8 57,9

м.Берегово 505907,4 496217,6 98,1

м.Мукачево 1998232,4 1900629,2 95,1

м.Хуст 65312,6 57140,7 87,5

м.Чоп 76004,2 76004,2 100,0

Берегівський 133218,1 132439,5 99,4

Великоберезнянський 196809,1 193908,7 98,5

Виноградівський 1140687,6 1097036,6 96,2

Воловецький 29275,6 29275,6 100,0

Іршавський 153446,4 91111,2 59,4

Міжгірський 82757,7 58916,0 71,2

Мукачівський 115177,0 94079,0 81,7

Перечинський 1070644,3 506729,1 47,3

Рахівський 4020,8 3980,7 99,0

Свалявський 318439,3 313006,8 98,3

Тячівський 36490,6 31582,4 86,5

Ужгородський 3529160,3 1273117,1 36,1

Хустський 105757,9 99827,1 94,4
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Методологія формування окремих cтатистичних показників 
 

Індекс промислової продукції розраховують відповідно до 
міжнародних стандартів. Базовою формулою для розрахунку є індекс 
фізичного обсягу Ласпейреса. Розрахунок базується на даних про динаміку 
виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі 
валової доданої вартості за базисний рік. Індекс визначають без 
урахування діяльності з розподілення газу, теплоенергії, води, оброблення 
відходів і брухту та видавничої діяльності. 

Індекс до попереднього року визначають як співвідношення суми 
місячних індексів певного року до середньомісячного значення базисного 
року до відповідної суми попереднього року. 

З 2013 року розрахунок індексів здійснюється за видами діяльності в 
секціях "В", "С", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік. 

Виробництво промислової продукції показане по валовому 
випуску, тобто разом з продукцією, призначеною для подальшої 
переробки в межах одного підприємства. 

Інформація щодо виробництва промислової продукції з 2011р. 
надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка базується 
на Статистичній класифікації продукції за видами економічної діяльності 
Європейського Союзу (СРА, 2008) та Переліку продуктів для європейської  
статистики виробництва (PRODCOM 2012).  

Обсяг реалізованої продукції промисловості (товарів, послуг) 
визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства 
готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених 
як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах 
(включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за 
виключенням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 
збору тощо). Продукція (товари, послуги) вважається реалізованою після 
оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї. Дані 
щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за 
функціональним принципом (по однорідних продуктах).  
 Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції – це 
вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво 
промислової продукції як з власної сировини, придбаної сировини, а 
також із давальницької сировини, виконання послуг промислового 
характеру; показник відстежується за видами діяльності переробної 
промисловості. Обсяг замовлень уключає замовлення, отримані як на 
підставі укладених договорів, так і на підставі інших документів, 
учинених у письмовій формі. 
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