
МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Щодо впровадження у статистичну діяльність Класифікації видів економічної 

діяльності ДК 009:2010 
 

Швидкий розвиток у сучасному світі технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної 
діяльності, поява нових типів спеціалізації компаній і поділ праці, нові концептуальні підходи до класифікації 
професійних і адміністративних послуг, зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які 
представляють певний інтерес для міжнародних організацій у рамках виконання міжнародних програм і державної 
політики, наприклад, програм із охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, програми з охорони 
здоров'я людини тощо стали причиною перегляду діючої Класифікації видів економічної діяльності КВЕД-2005.  

Нову версію національної статистичної Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010 створено  
на основі Класифікації видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE (Rev.2) та затверджено наказом 
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року. 

У КВЕД-2010 внесено значні зміни в деталізації розділів та формуванні нових класифікаційних угруповань. Так 
кількість секцій КВЕД збільшилась з 17 до 21, а кількість розділів - з 62 до 88. Вказане збільшення кількості позицій 
класифікації значною мірою стосується сфери послуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Одним з основних етапів роботи з переходу на КВЕД-2010 є впровадження нового КВЕД у Реєстр статистичних одиниць (РСО), який створено 
відповідно до положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за 
діяльністю підприємств, затвердженого наказом Держкомстату України від 21.12.2009р. № 481.  

У рамках цього етапу на сьогодні: 
-  проведено аналіз типів відповідності кодів видів економічної діяльності між КВЕД-2005 і КВЕД-2010 для  
   оцінки та вибору методу перекодування основного виду економічної діяльності у РСО; 

     -   підготовлено перехідну таблицю від КВЕД-2005 до КВЕД-2010. 
Залежно від типів відповідності між кодами КВЕД-2005 та КВЕД-2010 органами державної статистики  обирається 

спосіб перекодування підприємств: автоматичне перекодування чи ручне перекодування. 
Автоматичне перекодування здійснюється програмно у разі, якщо: 
- підклас у КВЕД-2005 точно пов’язаний з одним класом КВЕД-2010; 
- два і більше підкласи КВЕД-2005 відповідають одному класу у КВЕД-2010. 

       Ручне перекодування здійснюється за допомогою перехідної таблиці з КВЕД-2005 до КВЕД-2010 
у випадках, якщо: 

 -  один підклас КВЕД-2005 розгруповано на два або більше класів у КВЕД-2010; 
      -  два або більше підкласів КВЕД-2005 пов’язані з двома або більше класами у КВЕД-2010. 
          На сьогодні органами державної статистики розпочато активну роботу щодо впровадження нової КВЕД у 
статистичну практику. Так, у грудні 2010 року завершується процес ручного перекодування основного виду економічної 
діяльності для активних в РСО підприємств, основний вид економічної діяльності яких не підлягає автоматизованому 
перекодуванню.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2010 РОКУ 

 
На 1 жовтня 2010р. в Луганській області зареєстровано 29 бірж. Практичну діяльність здійснювали 14 бірж, серед 

них товарних - 9 бірж, універсальних - 4, та 1 - агропромислова. Вартість основних засобів становила 17,3 тис.грн. 
Статутний капітал всіх бірж становив 96,6 тис.грн. 

На біржах області працює 6 осіб, крім того за сумісництвом – 7. Загальний фонд оплати праці працівників бірж 
складав 65,8 тис.грн. Сума доходу по відсотках від угод склала 182,5 тис.грн., кошти, що одержані від продажу 
брокерських місць – 9,9 тис.грн. У бюджет за звітний період відраховано 27,0 тис.грн. 

За січень-вересень 2010р. на біржах Луганської області було проведено 189 торгів, на яких для продажу 
запропоновано товарів і послуг на суму 68,9 млн.грн і укладено 396 угод на загальну суму 24,8 млн.грн., що на 33,9% 
менше, ніж за січень-вересень 2009 року.  

Біржова торгівля продукцією і товарами за 9 місяців представлена спотовим ринком (укладання угод на реальний 
товар з негайною поставкою). На умовах спотових угод було укладено 100% усіх біржових угод.  

В структурі укладених угод за товарними групами превалюють наступні позиції: продукція рослинництва, 
транспортні засоби, нерухомість, метал і металопродукція та інші види.  
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ЦІНИ І ТАРИФИ 
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в листопаді 2010р. склав 100,6%, 
що на 0,3 в.п. більше загальнодержавного рівня і на 0,5 в.п. менше аналогічного показника по Луганській області, що 
склався в листопаді 2009р.  

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої протягом листопаду п.р. зросли на 0,5%. Найбільш подорожчали 
маргарин (на 6,1%) і молоко (на 5,6%). Приріст цін на сир і м’який сир (творог) склав 3,9%, сметану – 3,4%, цукор – 
2,8%, соняшникову олія – 2,4%, пшеничне борошно – 1,6%, кондитерські вироби з цукру – 1,5%, сосиски та сардельки 
– 1,3%, макаронні вироби, вершкове масло – 1,2%, кондитерські вироби з борошна –1,1%, хліб, кисломолочну 
продукцію – 1,0%, яловичину, консервоване молоко – 0,8%, варені ковбаси – 0,3%. 

Водночас подешевшали фрукти (на 3,2%), яйця (на 2,0%), овочі (на 1,9%), м'ясо птиці (на 1,4%), гречана крупа 
(на 1,0%), риба і продукти з риби (на 0,6%), рис ( на 0,2%). 

Алкогольні напої і тютюнові вироби, зросли в ціні на 1,3%. 
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ і інші види палива в цілому підвищилися на 0,3%, в основному 

за рахунок подорожчання мешкання в гуртожитках (на 6,2%) і утримання та ремонту житла (на 0,3%). Без змін 
залишилися квартирна плата та ціни (тарифи) на холодну воду, каналізацію, електроенергію опалювання, гарячу воду. 

Товари і послуги охорони здоров'я подорожчали на 1,4%, що обумовлене зростанням цін на фармацевтичну 
продукцію (на 2,3%) і консультації лікарів (на 1,6%). 

За рахунок подорожчання бензину (на 1,7%) підвищилися ціни в транспортній галузі (на 0,8%). 
Приріст цін в сфері освіти склав 0,3% за рахунок подорожчання утримання і виховання дітей в дошкільних закладах 

на 2,0%.  
Обслуговування в ресторанах і готелях подорожчало на 1,4%, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка і поточне утримання житла – на 0,6%, відпочинок і культура – на 0,3%. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2009 РОЦІ 

 
Розвиток малого бізнесу в Україні повинен забезпечити використання його потенціальних можливостей, 

перетворення його на діючий механізм розв’язки економічних та соціальних проблем сприяння структурній перебудові 
економіки, стійку тенденцію зростання кількості малих підприємств, збільшення вкладу малого бізнесу в економіку, 
зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, наповнення вітчизняного 
ринку товарами та послугами. 

На території Луганської області у 2009р. в середньому у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 
49 малих підприємств, що дорівнює показнику 2008р.  

Малими підприємствами області у 2009 р. реалізовано продукції, товарів та послуг на 13960,9млн.грн., що на 10,1% 
менше, ніж у минулому році, та складає 15,8% від загального обсягу реалізації по економіці області.  За видами 
економічної діяльності обсяг реалізованої продукції, товарів та послуг розподіляється наступним чином: 68,6% – 
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; 10,2% – промисловість; 7,8% - 
будівництво; 13,4% - інші види діяльності.    

За підсумками 2009р. на малих підприємствах кількість зайнятих працівників малого бізнесу становила 71,3тис. 
осіб, у т.ч. найманих – 69,2тис. осіб, що складає відповідно 18,4% та 17,9% від загальної кількості зайнятих та 
найманих працівників в цілому по економіці області. Порівняно з 2008р. ці показники зменшились відповідно на 3,7% та 
3,9%. Найбільша кількість найманих працівників зосереджена в торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку – 24,7%; в промисловості – 20,8%;  операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу 
та надання послуг підприємцям –20,1%, будівництві – 12,8%; сільському господарстві, мисливстві, лісовому 
господарстві –6,7%.  

Рівень середньомісячної заробітної плати у 2009 році в цілому по області зріс на 6,9% у порівнянні з минулим роком 
і становив 947,00грн. Найбільша середня заробітна плата спостерігалася на підприємствах, які здійснюють фінансову 
діяльність –1313,40грн.; операцій з нерухомим майном, оренди, інжиніринга та надання послуг підприємцям –
1121,25грн.; будівництва – 1012,28грн. 

За результатами діяльності за 2009р. були прибутковими 63,8% малих підприємств Луганської області. Ними 
отримано 26,0млн.грн. прибутку, у відповідному періоді минулого року малі підприємства зазнали збиток і мали 
фінансовій результат до оподаткування -63,0млн.грн.  Питома вага прибуткових малих підприємств у загальному обсязі 
всіх прибуткових підприємств Луганської області склав 94,1%. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
У ЖОВТНІ 2010 РОКУ 

У жовтні 2010р. кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій Луганської області (з кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з вереснем збільшилася на 0,5% і становила 543,9 тис. осіб. Середній 
розмір їхньої номінальної заробітної плати становив 2377 грн., що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, 
яка дорівнювала прожитковому мінімуму для працездатної особи (907 грн.). Порівняно з вереснем 2010р. розмір 
заробітної плати зменшився на 0,8%, а з жовтнем 2009р. збільшився на 25,2%. 

У жовтні 2010р. порівняно з вереснем на підприємствах більшості видів економічної діяльності відбулося зменшення 
розміру номінальної заробітної плати. Темпи зниження показника коливалися від 0,4% у сфері торгівлі до 9,2% на 
підприємствах транспорту, у промисловості – від 0,7% на підприємствах з виробництва транспортних засобів та 
устатковання до 40,6% на підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів. 

Разом з цим, збільшення рівня заробітної плати спостерігалось у діяльності пошти та зв’язку (на 4,4%), у 
будівництві (на 5,0%), а серед промислових видів діяльності – у целюлозно-паперовому виробництві; видавничій 
діяльності (на 12,6%). 

Найвищий рівень оплати праці у жовтні 2010р. мали працівники, зайняті на підприємствах із добування вугілля, де 
рівень заробітної плати перевищував середній показник по економіці області в 1,6 раза. 

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, торгівлі, охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги, сільського господарства, а також підприємств по обробленню деревини та виробництву 
виробів з деревини, крім меблів, з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, текстильного виробництва; 
виробництва одягу, хутра та виробів з хутра не перевищив 68% від середнього по області. 

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у жовтні 2010р. порівняно з вереснем становив 98,8%, а 
відносно жовтня 2009р. – 114,0%. 
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ 

 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати впродовж жовтня зменшилася на 7,1% і на 1 листопада 2010р. 

становила 114,5 млн.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадає 59,4%, на 
підприємства-банкрути (суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом)  – 40,1%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств порівняно з попереднім місяцем зменшилася на 12,1% і 
на 1 листопада 2010р. становила 68,0 млн.грн. 

Найбільша питома вага боргу із заробітної плати припадає на працівників промислових підприємств (60,8%), 
будівельних організацій (18,4%), установ, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають 
послуги підприємцям (11,7%). 

Серед регіонів найбільша питома вага у сумі боргу по області по економічно активних підприємствах станом на       
1 листопада 2010р. припадає на підприємства міст Луганська (18,0%), Лисичанська (14,3%), Красного Луча (11,5%). 

На 1 листопада 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 26,3 тис. осіб, або 4,9% від загальної кількості штатних 
працівників економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому          
2589 грн., що перевищує на 8,9% середню заробітну плату по області за жовтень 2010р. 
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