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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник “Місце Київщини у виробництві валового внутрішнього 
продукту України за 2005-2014 роки” містить результати річних розрахунків основних 
макроекономічних показників економічної діяльності регіонів – валового регіонального 
продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.  

Наведені показники дозволяють визначити місце, яке займає область в економіці 
України. 

Відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної 
статистики на період до 2017 року остаточні розрахунки складових ВВП, починаючи з 
2012 року здійснено з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими 
міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків Системи 
національних рахунків 2008 року1 та Європейської системи національних та 
регіональних рахунків 2010 року2 з використанням нової версії Класифікації видів 
економічної діяльності 2010 року3. 

Детальний опис змін, що відбулися у методології національних рахунків, 
наведено в методологічних положеннях4, розміщених на офіційному веб-сайті 
Державної служби статистики України. 

У збірнику, крім основних показників національних рахунків, наведено 
інформацію зі статистики промисловості, сільського господарства, капітальних 
інвестицій; матеріали Київської обласної ради (дані прогнозних розрахунків програми 
соціально-культурного розвитку області).  

Окремі показники є попередніми і можуть уточнюватися в майбутніх виданнях. 
Деякі показники попередніх років уточнено по відношенню до раніше опублікованих. 

1 Система національних рахунків, 2008. Комісія Європейских спілок, МВФ,ОЕСР, ООН, 
Світовий банк, Нью-Йорк. 
2 Європейська система національних та регіональних рахунків, 2010. Євростат. /The European 
System of Regional and National Accounts, 2010. Eurostat. Regulation (EU) No 549/2013 21 May 2013. 
3 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010), наказ Державного комітету України 
з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010р. №457 “Про 
затвердження та скасування національних класифікаторів”.  
4 Методологічні положення оновленої версії системи національних рахунків 2008 року, наказ 
Державної служби статистики України від 17.12.2013р. № 398. 
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СКОРОЧЕННЯ 
 

га – гектар 
грн – гривня 
дол.США – долар США 
кг – кілограм 
м – метр 
м2 – квадратний метр 
млн –  мільйон 
 

р. – рік 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ц – центнер 
шт – штука 
% – відсоток 
 

 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ УЗБІРНИКУ 
 

• тире (-) – явищ не було  
 
• крапки (…) – відомості відсутні  
 
• нуль (0; 0,0) – явища  відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 
 

• знак (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або 
недоцільне 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО  
ПРОДУКТУ ОБЛАСТІ ЗА 2014 РІК 

Валовий регіональний продукт (ВРП) є узагальнюючим показником, що 
характеризує рівень розвитку економіки на регіональному рівні. Відповідним 
показником на рівні країни є валовий внутрішній продукт (ВВП). 

ВРП області у 2014 році склав 79561 млн.грн, що у цінах попереднього року 
менше, ніж у 2013 році на 0,6% (ВВП України порівняно з попереднім роком 
зменшився на 6,6%). Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу 
становив 46058 грн, що на 24,8% більше, ніж в середньому по Україні. За темпами 
росту валового регіонального продукту на одну особу Київщина посідає 15 місце, цей 
показник у 2014 році склав по області 99,2%, в середньому по Україні – 93,7%. 

Основною складовою ВРП є валова додана вартість (ВДВ), яка в цінах 
попереднього року зменшилась на 0,4% і склала 69176 млн.грн проти 60176 млн.грн в 
2013 році. В загальному обсязі валової доданої вартості України Київщина посіла  
5 місце, частка обсягу ВДВ склала 5,0%. 

В структурі ВДВ області (як підсумку за видами економічної діяльності) за 
2014 рік п’ята частина ВДВ (20,4%) належала оптовій та роздрібній торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, 16,7 % – переробній промисловості, 15,2% – 
сільському, лісовому та рибному господарству, 9,7% – транспорту, складському 
господарству, поштовій та кур'єрській діяльності. 

Найменша частка ВДВ в загальному обсязі області припадала на 
водопостачання, каналізацію, поводження з відходами – 0,4%, добувну промисловість і 
розроблення кар'єрів – 0,5%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 0,5%, 
тимчасове розміщування та організацію харчування – 0,7%, надання інших видів 
послуг – 0,8%. 

Також вагоме місце в економіці Київщини належить операціям з нерухомості, 
на долю яких у 2014 році припадало 8,8% ВДВ області, а також державному 
управлінню й обороні, обовязковому соціальному страхуванню – 6,6%.  

У 2014 році співвідношення проміжного споживання та випуску в основних 
цінах, яке характеризує ефективність виробництва, а також безпосередньо впливає на 
величину ВДВ в цілому по області склало 119,0%, що на 0,8 в.п. більше, ніж у 
попередньому році. 

За попередніми даними індекс фізичного обсягу ВРП Київщини за 2015 рік у 
порівнянних цінах до 2014 року склав 95,9%, індекс фізичного обсягу ВДВ – 95,6%. 

 



 

 

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТУ ТА ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЗА 2005 – 2014 РОКИ 

 
1.1. Основні показники виробництва валового регіонального продукту та валової 

доданої вартості 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

У фактичних цінах, млн.грн 
Випуск в основних 
цінах 35688 58807 82926 84291 103035 134168 148098 146462 171843 
Проміжне споживання 22548 36218 52546 52352 64266 84355 89037 86286 102667 
Валова додана 
вартість в основних 
цінах 13140 22589 30380 31939 38769 49813 59061 60176 69176 
Валова додана 
вартість в основних 
цінах у розрахунку на 
одну особу, грн 7555 13402 18308 19700 23627 30166 34322 34909 40046 
Податки за 
включенням субсидій 
на продукти 2222 3632 5307 5609 6184 9341 10602 8755 10385 
Валовий 
регіональний 
продукт 15362 26221 35687 37548 44953 59154 69663 68931 79561 

У порівнянних цінах, відсотків до попереднього року 
Випуск в основних 
цінах 109,3 108,4 103,5 85,5 106,0 113,0 101,8 95,7 99,5 
Валова додана 
вартість в основних 
цінах 103,6 106,3 104,1 90,1 105,2 111,2 102,1 95,3 99,6 
Валова додана 
вартість в основних 
цінах у розрахунку на 
одну особу 104,5 107,1 104,8 90,6 105,5 111,3 102,0 95,1 106,2 
Валовий 
регіональний 
продукт 107,3 105,9 104,4 89,2 105,1 111,7 101,9 93,4 99,4 

1.2. Індекси фізичного обсягу випуску в основних цінах і валової доданої вартості 
(у порівнянних цінах, відсотків до попереднього року) 

99,5
95,7

101,8

106,0
103,5

113,0

85,5

108,4109,3

99,6
95,3

102,1

111,2

105,2

90,1

104,1
106,3

103,6

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Випуск в основних цінах
Валова додана вартість в основних цінах

 


