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Національна  правова  основа  

статистики енергетики  

Закон України “Про державну статистику” 
        
      - у відповідності до статті 12 на органи державної статистики покладені 

задачі, що стосуються координації з державними й місцевими органами 

влади та іншими юридичними особами щодо збору та використання 

адміністративних даних;  

       - рішення щодо джерел статистичної інформації, включаючи дані від 

фізичних осіб та адміністративних джерел,  органи     

          державної статистики визначають самостійно, з урахуванням 

          якості та своєчасності її надання; 

       - державні статистичні спостереження проводяться  

         згідно Плану державних статистичних спостережень,  який 

затверджується Постановою Кабінету Міністрів; 

       - респонденти зобов’язані надавати статистичні дані безкоштовно, в 

повному обсязі,   за передбаченою формою,  у визначені терміни 

проведення державних статистичних спостережень 

   



Національна  правова  основа  

статистики енергетики (продовження) 

Розпорядження Кабінету Міністрів від 06.09.1999г. №926-р 
- Уряд доручив ввести щомісячну статистичну звітність щодо       

  споживання та залишків вугілля, нафти, нафтопродуктів та природного 

газу;  

 

Розпорядження Кабінету Міністрів від 28.11.2007г. №1058-р       
- схвалена Концепція  щодо формування енергетичного балансу; 

- функції з формування енергетичного балансу покладені на органи 

державної статистики; 

  

  Розпорядження Кабінету Міністрів від 30.10.2008г. № 1376-р  
- затверджений план заходів і строки їх виконання щодо організації 

   робіт з формування енергетичного балансу; 

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів від 11.03.2011г. № 203-р  
- встановлений строк підготовки ( до кінця 2011г.) методичних положень 

  з формування енергетичного балансу та формування енргетичного балансу 

 



Методологічна база 
 Методологічні положення з  організації  державних статистичних 
спостережень (ДСС) щодо використання палива й енергії, 
затверджені, наказом Державного комітету статистики України від 
03.10.2011  № 250 
 

 -  Положення розроблені з метою   визначення порядку організації та 
проведення державних статистичних спостережень щодо використання 
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, теплоенергії та 
електроенергії 

 - Основними задачами положень є визначення: 

• етапів організації проведення ДСС 

• критеріїв формування сукупностей звітних одиниць державних 
статистичних спостережень щодо споживання палива й енергії 

• термінів та основних понять відповідно до чинного законодавства та 
міжнародних норм у сфері енергетичної статистики  

• видів палива й енергії;  

• одиниць обліку палива й енергії.    



Методологічна база (продовження) 
     Методологічні положення із формування енергетичного балансу, 

затверджені, наказом Державного комітету статистики України від 
23.12.2011  № 374 

 

• Положення розроблені з метою організації робіт із формування 
енергетичного балансу та створення умов для запровадження підходів з 
його формування.  

• Основними задачами положень є: 

• визначення основних вимог до формування енергетичного балансу на базі 
використання європейських стандартів енергетичної статистики. 

• створення умов запровадження до національної практики термінології 
багатьох показників.  

• встановлення межі між енергетичними та неенергетичними потоками, 
виробництвом і розподілом енергії, запасами, споживанням і відходами. 

• визначення одиниць обліку палива й енергії.   

• встановлення рівнів обліку в загальному енергетичному балансі з 
визначенням кількісних показників витрат первинних і вторинних джерел 
енергії по всьому ланцюгу їх проходження від видобутку (виробництва) до 
кінцевого споживання та приведення їх до загальної одиниці обліку.     



Відповідність міжнародним стандартам 

Регламенту Европейского парламенту і Європейської 

Ради  №1099/2008 від 22.10.2008 р. 
-  місячна звітність щодо виробництва та споживання      основних видів 

палива ( нафта, нафтопродукти,  природний газ,  вугілля) 

- річна звітність щодо виробництва та споживання основних видів палива 

(нафта, нафтопродукти,  природний газ,  вугілля) 

-  формування щорічних енергетичних балансів у форматі Міжнародного 

енергетичного балансу (МЕА) 

 

  Керівництво по енергетичній статистиці,  

  ©OECD/IEA 2007 г. 
  

- заповнення 5-ти спільних запитальників  (МЕА/ЄЕК ОНН/ЄВРОСТАТ) 

зі статистики енергетики 

- структура  енергетичних балансів 

          

              

 



      

Річна статистична звітність  
1 . Ф. 1-П-НПП “Про виробництво промислової продукції”.   

2 .  Ф. 4-МТП “Про залишки і використання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти”.   

3 .  Ф. 11-МТП “Про результати використання палива, електроенергії та 

теплоенергії”.   

 4 .  Ф. 11-МТП (паливо) “Про фактичні витрати палива на виробництво 

окремих видів продукції   і робіт (за видами палива)”.   

5 .  Ф. 11-МТП (вер) “Про утворення та використання вторинних 

енергетичних ресурсів” (доменний газ , феросплавний газ , відходи 

лісозаготівлі і т.д.) 

6.   Ф. 1-ТЕП “Про постачання теплоенергії”.   

7. Ф. 6-ТП (ес) “Про роботу електростанції” (основні техніко-економічні 

показники).   

8. Ф. 1-газ “Про відпуск природного (зрідженого) газу.   

9. Інформація про обсяги використання вугілля торфу і дров за даними 

вибіркового спостереження домогосподарств. 

         



Місячна статистична звітність 

1. Ф.1-П “Про виробництво промислової продукції (товарів, послуг)” 

 (вугілля, нафта, природний газ, бензин моторний, газойлі (паливо 

дизельне), зріджений нафтовий газ, електроенергія, мазути топкові важкі 

тощо)    

2. Ф. 4-МТП “Про використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти ” (вугілля, нафта, природний газ, бензин моторний, 

газойлі (паливо дизельне),  мазути топкові важкі) 

  

 

3. Ф. 1-торг (нафтопродукти) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу ” 

(продаж нафтопродуктів (бензину, газойлів, пропану й бутану   

скраплених) і газу стисненого через мережу АЗС).     

         

 



Адміністративні дані 

• 1. Місячна інформація 

 - інформація митних органів  з міжнародної торгівлі (на основі 

вантажних митних декларацій); 

 - інформація НАК "НАФТОГАЗ України" про  імпорт (експорт) газу 

природного; 

- інформація НАК "НАФТОГАЗ України" про баланс видобутку, 

надходження та розподілу природного газу.  

• 2. Річна інформація 

 - уточнена інформація митних органів  з міжнародної    торгівлі; 

 - інформація НАК "НАФТОГАЗ України" щодо  видобутку 

природного газу, його імпорту, експорту та запасів у підземних 

газових сховищах, а також використання при транспортуванні;  

- інформація Національної Комісії, що здійснює державне  

регулювання  у сфері енергетики  та комунальних послуг (НКРЕКП) 

про об'єми виробництва електро- та теплоенергії підприємствами 

ліцензіатами. 



Організація робіт з проведення 

статистичних спостережень 

• Формування сукупностей звітних одиниць 

• Забезпечення статистичним інструментарієм 

респондентів 

• Підготовка постановок задач і математичного 

забезпечення  

• Збір даних (у терміни, визначені Планом державних 

статистичних спостережень) 

• Отримання зведених даних, проведення статистичного 

аналізу даних, підготовка даних до опублікування 

• Поширення даних  

 



Національні класифікації, що 

використовуються при проведенні 

державних статистичних спостережень: 

 • КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД – 2010) 

• СКОФ – Статистична класифікація організаційних форм 

• КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-

територіального устрою України 

• НПП – Номенклатура продукції промисловості (гармонізована з 

SPA -2008  та PRODKOM – 2012) 

• КСПОВО – Класифікатор системи позначень одиниць 

вимірювання та обліку 

• КОДУ – Класифікатор органів державного управління 

• СКП –  Статистична класифікація продукції  (СКП – 2011 –

гармонізована з SPA -2008 ) 

• УКТЗЕД – Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності  

 



Порядок збору і разробки державних статистичних 

спостережень зі статистики  використання палива й 

енергії 

 Коло звітуючих одиниць  нараховує   102 700 тис. Респондентів за місцем здійснення діяльності 

Районний рівень  Регіональний рівень  Державний рівень 

 Статистичні збірники, доповіді, експрес-випуски, 
веб-сайт, международні запитальники 

 Суб’єкти господарювання - юридичні особи, відокремлені  підрозділи  юридичних 
осіб,  які використовують паливо й енергію на виробничо-експлуатаційні та 

комунально коммунально-побутові потреби підприємств та які мають у залишках 
(запасах) паливо   

 
  

Одиниця державного статистичного спостереження 

Місцева одиниця за видом економічної діяльності 

 



Спосіб подання звітності 

• Респонденти подають звіти органу державної 

статистики за місцем здійснення діяльності у 

паперовому вигляді - факсом, поштою, нарочним або в 

електронному вигляді 

 

• Частка подання звітів в електронному вигляді 

становить близько 40 відсотків 

• Частка звітів в електронному вигляді зі статистики 

енергетики близько 25 відсотків 

  



Частка не відповідей зі статистики 

використання палива й енергії 

• Сукупність  респондентів зі статистики 

використання палива  -   близько 100 тисяч    

  

  

• Сукупність  респондентів зі статистики 

використання енергії  -   близько 90 000 тисяч 

  

  

 

 



Поширення даних статистики енергетики 

• Публікації зі статистики енергетики  



 

e-mail:V.Bogok@ukrstat.gov.ua  

 Дякую за увагу! 


