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Система національних рахунків (СНР) – це сукупність показників послідовного 

та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, 
доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів. 

Національні рахунки за 1995–2011 роки розроблялися Держстатом України згідно із 
стандартом СНР, прийнятим міжнародними організаціями у 1993 році. Починаючи з 2012 
року розрахунки здійснені з урахуванням методологічних змін, передбачених основними 
міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків СНР 2008 року та 
Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року. 

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень 
розвитку економіки регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП). 

Валовий регіональний продукт визначається як сума валової доданої вартості усіх 
видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти. 

Показники, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим методом, є випуск, 
валова додана вартість, податки та субсидії на продукти. 

Випуск – це вартість товарів і послуг, які є результатами виробничої діяльності 
господарюючих одиниць у звітному періоді. 

Валова додана вартість (ВДВ) відображає додатково створену вартість у процесі 
виробництва і визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) і вартістю 
повністю використаних у процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання). 

Валова додана вартість в основних цінах розраховується як різниця між випуском 
та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності. Вона містить у собі 
первинні доходи, що створюються учасниками  виробництва. 

Податки на продукти – це податки які справляються пропорційно кількості або 
вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою 
одиницею-резидентом.   

Субсидії на продукти – це субсидії, які надаються пропорційно кількості або 
вартості продуктів та послуг, реалізованих або експортованих виробничою одиницею-
резидентом. 

Чисті податки на продукти – це податки на продукти за виключенням субсидій на 
продукти.  

Види економічної діяльності наведені у збірнику відповідно Класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД), затвердженої наказом Державного комітету України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010р. №457 (наказ 
Державного комітету статистики України від 10.12.2010р. №503).  

Вартісні показники наведені за фактичними цінами. Індекси, наведені у розділі, 
обчислені за даними у порівняних цінах. 
 


